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প্রথম অধ্যায় 

বিবস্ত্র প্রবেশ্শ 

কৃত্রিম উপায়ে সন্তানবুদ্ধি বন্ধ করা সম্বন্ধে যেলব লেখা দেশী সংবাদ 

পত্রে বাহির হইতেছে, তাহা কাটিয়া সহদয় বন্ধুগণ আমার নিকট 

পাঠাইতেছেন। যুবকদের সহিত তাহাদের চরিত্র সপ্ঘদ্ধে অনেক পত্র- 

ব্যবহার আমি করিতেছি। পত্রলেখকগণ যেসব প্রশ্ন তুলিয়াছেন, 
আহি তার অতি অগ্ন কয়েকটির আলোচনা! এখানে করিতে পারিব। 

আমেরিকার বন্ধুগণ আমার নিকট এ মন্বস্বীয় সাহিত্য পাঠাইতেছেন 
এবং কৃত্রিম উপায়ের বিরুদ্ধে মত দিয়াছি বলিয্লা কেহ কেহ আমার 

উপর চটিয়াছেন। তাহার! দুঃখ করিয়৷ বলিয়াছেন, আমার ন্যায় নানা 

বিষয়ে উন্নত সংস্কারকের জন্ম-নিরন্ত্রণ সদ্ধে সেকেলে ধারণা থাকা ঠিক 
নহে। ইহাও দেখিতেছি ধে, কৃত্রিম উপায়ের পক্ষপাতী লোকের 

ভিতর সব দেশের কতকগুলি চিন্তাশীল নর-নারীও আছেন। 

এসব দেখিয়া! মনে হইল, কৃত্রিম উপায়ে সম্তভতিনিরোধের পক্ষে 

নিশ্চয়ই কিছু জোরের যুক্তি আছে এবং এ পধ্যন্ত এ সম্বন্ধে যাহা 

বলিয়াছি, তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী বলিতে হইবে । যখন আমি এই 
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সমস্যার কথ! ও এই বিষদ্ব সঙগন্ধীয় পুত্তক পাঠকরার কথ। ভাবিতে- 

ছিলান, তখন একথান। ইংরেজী বই আমার হাতে পড়ে। ইহাতে 

স্ন্দররূপে সম্পূর্ণ বৈষ্ঞানিকভাবে ঠিক ইহাই আলোচিত হইয়াছে। 

মূল গ্রস্থথানি শ্রযুক্ত পালবুরো৷ নাঘক এক ব্যক্তি ফরাসী ভাষায় লিখিয়া- 

ছেন। বইটির নাম “অষ্টাচার? | 
১১ এই বই পড়িরা এনে হইল, গ্রন্থকারের অভিনত সংক্ষেপে প্রকাশ 

করিবার পূর্বে, কৃত্রিম উপার সমর্থন করিয়। যেসব বই প্রকাশিত 

হইয়াছে তার ভিতর হইতে প্রধান প্রধান বই পড়িতে হইবে | এ 
জন্য “ভারত সেবক সমিতির (২0৮৮217৮5০1 17101% 3০০1০6১) নিকট 

ঘে সব বই ছিল তাহা আনিরা পড়িলান। কাকা কালেলকর ইহা 

আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি আমাকে হাভলক্ এলিসের এক- 
খান। বই দিয়াছেন এবং একজন বন্ধু "দি প্রাকটিশনার” পত্রিকার 
বিশেষ সংখা দিয়াছেন_-এই সংখ্যায় বিখ্যাত চিকিসকদের অভিমত 

সংগৃহীত হইয়াছে। 
যুক্ত বুরোর সিদ্ধান্তের সত্যতা পরীক্ষার জন্য, যাহারা চিকিৎসক 

নহেন তাহাদের পক্ষে ধতটা সম্ভব, আমি এই বিষয়ের সাহিত্য সংগ্রহ 

করিতে ভত্রটা চে করিঘ়াহি। বেজ্ঞানিকদের ভিতর কোনো প্রশ্ন 

লইয়া আলোচনা হইলে প্রায়ই দেখা যায় যে, ইহার ছুটি দিক আছে 
এবং ছু”দিকেই যথেষ্ট বলার আছে। এজন্য বুরোর গ্রন্থ পাঠকদের 
নিকট উপস্থিত করার পূর্বে কৃত্রিম উপায়ের পক্ষপাতীদের সমস্ত যুক্তি 

জানার ইচ্ছা হইয়াছিল। অনেক চিন্তার পর আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে 

পৌছিয়াছি যে, অন্ততঃ পক্ষে ভারতবর্ষে কৃত্রিম উপায় গ্রবক্টনের কোনো 

প্রয়োজন নাই। বাহারা ভারতে ইহা প্রচার করিতে চাহেন, তাহারা 

হয় ভারতের প্রক্কত অবস্থা জানেন না, না হয় জানিয়াও তাহা গ্রাহ 
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করেন না। কিন্ত ধদি প্রমাণ কর! যার থে» কুত্রিম উপায় পাশ্চাত্য 

দেশের৪ অনিষ্টকর, তবে ভারত সন্ধে ইহা আলোচনা করা দরকার 
হইবে না। 

দেখা যাক, বুরো কি বলেন। তিনি ফ্রান্স সম্বন্ধে আলোচন। 

করিয়াছেন । কিন্তু ইহ! আমাদের পক্ষে মথেষ্ট, কারণ ফ্রান্সের অর্থ 

আনেক । ইহা পৃথিবীর অন্যভম উন্নত দেশ। যদি ফরাসী দেশে এই 

প্রণালী মফল না হইরা থাকে, তবে ইহ1 কোথায় সফল হইবে ? 

“অসফলতার' অর্থ লইগ্লা ঘতডেন হইতে পারে। সেজন্য এখানে 

দে অথে ইহ ব্যবহার করিধাছি 'ভাহ|। ধপিব। ধর্দি প্রনাণ করা যায় 

যে, কৃত্রিম উপাদ্ধ অবলম্বনের ফলে লোকের নাতিজ্ঞান শিথিল হইছ্াচ্ছে। 

ব্যভিচার বুদ্ধি পাইয়াছে এবং স্বাস্থা রক্ষা ও অথ নৈতিক কারণে গভ- 

নিরোধের জন্য উভার বাবহার না করিয়। সি চরিতাথ করার 

নয লোকে ইহার আশ্রয় লইতেছে, তবে নিশ্চরই বুঝান হইবে থে, 

এই প্রণালী অরুভকাধা হইয়াছে! কুত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়গ্্ণ কর! 

মধ্যম পন্থা । উত্কই্ নৈতিক সিদ্ধান্ত অন্সারে করিম উপাদে সন্তান, 

নিয়ণ করা সর্বাবস্থায় দৌবনীয়। যেমন শরীর রক্ষার উদ্দেশ্য ভি 

নর-নারীর আহার করা উচিত নহে, তেমনি সন্ভান লাভের উদ্দেশ ভিন্ন 

কামেন্িয় চরিতাথ করার প্রয়োজন নাই । ভুভীমঘ্ আর এক শ্রেণীর 

লোক আছে । তাহারা বলে, নীতি বলিঘ্বা কোনো-কিছু নাই, 
থাকিলেও ইহার অর্থ সংঘম নহে? ইহার অর্থ খুব বিষয়ভোগ করা; 

ইন্্রিয়সেবাই জীবনের উদ্দেশ্য ; একটু নজর রাখিতে হইবে ইন্দরিয়- 

সেবা করিতে করিতে শরীর নষ্ট না হয়, কারণ ইহাতে ভোগে ব্যাঘ 

পড়িবে 1 এইরূপ উৎকট ভোগপন্থী লোকের জন্য বুরো তাহার পুস্তক 
লেখেন নাই, কারণ বুরো টম্ম্যানের থে কথাটি 'উদ্ধৃত করিঘ্া তাহার 
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পুস্তক শেষ করিয়াছেন ভাহা এই “ঘাহারা সংঘমী ভবি্ৎ সেই সব 

জাতির হাতে 1 ৪ 

পুন্তকের প্রথম ভাগে শ্রীযুক্ত বুরো যে সব ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, 

তাহ! পড়িলে অন্তরান্ম! কাপিয়। উঠে। মান্তযের পাশববৃত্তির খোরাক 

যোগাইবার জন্য ফরাসী দেশে কিরূপ বিরাট প্রতিষ্ঠান সকল গড়ি! 

উঠিয়াছে ভাহার কথা ইহাতে আছে। কৃত্রিম উপায় সমথন- 
কারীদের সর্কবাপেক্ষ। বড় যুক্তি এই যে, ইহার দ্বারা গর্ভপাত ও ক্রণহত্যা 

বন্ধ হয়। তাহাদের এ কথাও ঠিক নহে। শ্রীঘুক্ত বুরো। বলেন, গত 

পচিশ বৎসর ধরিয়। ফরাসী দেশে নিউ-নিরোধের জন্য নানা উপায় 

অবলম্বন করা সত্বে, সেখানে অপরাধ-মূলক গভপাতের সংখ্যা কমে 

নাই, বরং ইহা বাড়িতেছে। ফ্রান্সে বখসরে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার 

হইতে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার পথ্যন্ত গর্ভপাত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, 

পূর্বের সাধারণে ইহাকে যেরূপ ভীতির চোখে দেখিত, এখন 
তা দেখে না। 
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অবিলাহিতদেন্স ভিতন্র ভ্র্টাঙাল্প 

যুক্ত বুরো৷ বলেন, “্ভপাতের দহিত শিশু হতা, বাভিচার এবং 

এইরূপ আরও অনেক পাপ বাডরিয়াছে। এ সব শুনিলে ছাতি ফাটিয়া 
দায়। শিল্ততত্যা সন্ধদ্ধে বিশেষ কিছ বলিবার নাই, ত৭ু এইটুকু 
নলিব, অবিবাহিত মাতাদের গভনিরোধ ও গভপাতের নানা সুবিধা 

দেওয়া সত্ধে, শিশুহত্যা অপরাধ পূর্বাপেক্ষা! বুদ্ধি গাইয়াছে। ইহাতে 
তথাকথিত সম্মানী লোকদের যনে দণ্ড দেওয়। অথব| ভংগনা করার 

কথ! জাগে না এবং আদালত হইতে এই সব ব্যাপারে প্রা “বে-কন্ধুর 

খালাস" রায় দেওয়া হয়| থাকে ।” 

অশ্লীল সাহিতোোের প্রচার কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, বুরে! এক অধ্যায়ে 
শুধু তাহাই আলোচন! করিয়াছেন। সাহিভ্য, নাটক ও চিত্রাদি 

লোকের মানসিক আনন্দ ও স্বাস্থা দান করিবে। কিন্তু অশ্লীল 

সাহিত্য ও চিত্রাদি বিক্রয় করিয়! অর্থশোষণের উদ্দেশ্যেই অনেকগুলি 

সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সর্বত্র এই সাহিত্যের চাহিদা আছে, 

ইহা বিক্রয় হইতেছে এবং ইহার চর্চা হইতেছে । খুব বুদ্ধিমান লোকে 

এই সাহিত্য-ব্যবসায় করিতেছে এবং কোটি কোটি টাকা এই কারবারে 
খাটিতেছে। লোকের মনের উপর এই সাহিত্যের ভয়ানক বিষাক্ত 

প্রভাব পড়িয়াছে। , এই সব পুস্তক পাঠ করার সময় ভাহার! মনে মনে 

এক নৃতন ব্যভিচারী ছুনিয়া ভোগ করে--এই সাহিত্যই সেই কল্পনা- 
রাজ্য সুঠির মূলে আছে । 



ঙ দুর্নীতির পথে 

তারপর বুরো রুইসনের করুণাপূর্ণ এক লেখ! উদ্ধত করিয়াছেন £-- 
“এই সব অশ্লীা সাহিত্য লোকের মহা অনি সাধন করে। ইহার 

বিক্রয়াধিক্ দেখিয়া বলা যায় যে, লক্ষ লক্ষ লোকে এগুলি পড়ে । 

পাগলা-গারদের বাহিরেও কোটি কোটি পাগল বাস করে। পাগল 

যেরূপ তাহার এক নিরাল! ছুনিয়ায় বাস করে, এই সব বই পড়ার 
সময় লোকে সেইরূপ এক নৃতন ছুনিয়ায় বাস করে এবং তখন জগতের 

কথা তাহাদের মনে হয় না। অশ্লীল সাহিতোর পাঠকগণ কল্পনার 

সাহায্যে ইন্দিয়-ভোগের স্বপ্র-রাজ্যে বাস করে এবং নিজেদের কর্তব্য 
ভুলিয়া যায়।” 

ইহার একমাত্র কারণ লোকের এই ধারণা আছে যে, ইক্ডরিয়সেবা 

করা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং বিষর়-ভোগ না করিলে 

মানুষের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। যখন এন্ধপ ধারণ কোনে! 

লোককে পাইয়া বসে, তখন তাহার সব চিস্তার ধারা উণ্টাইয়া 
যায়। যাহাকে সে এককালে পাপ মনে করিত, তাহাকে সে পুণ্য 

মনে করে এবং নিজের পাশববৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নৃতন নৃতন 
উপায় উদ্ভাবন করে। | 

কিরূপে দৈনিক সংবাদ-পত্র, মাসিক পত্রিকা, উপন্যাস, চিত্র ও 

নাট্যশাল! প্রভৃতি এই মনুস্ত্ব-নষ্টকারী রুচির খোরাক ক্রমবদ্ধমান 
ভাবে যোগাইতেছে তাহা তিনি বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইয়াছেন। 

অবিবাহিতদের মধ্যে যে নৈতিক অধঃপতন হইয়াছে, তাহা বলার 
পর শ্রীযুক্ত বুরো৷ বিবাহিত জীবনের ত্রষ্টাচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। 

তিনি বলেন, “সন্াস্ত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও কষকদের অধিকাংশ' 

বিবাহের যূলে আছে বৃথা! অভিমান, চাকুরী অথবা সম্পত্তির লোভ, 
বৃদ্ধ বয়সে অথবা অন্থুখের সময় দেখাশুনার জন্য একজন লোকের 



অবিবাহিতদের ভিতর জঙ্টাচার ন্ 

বন্দোবস্ত করিয়া রাখা, বাধ্যতামূলক সৈন্সংগ্রহের সময় নিজের স্থলে 

আর একজনকে ( পুত্রকে ) সৈন্তদলে ভগ্তি করার স্থবিধা পাওয়ার আশা) 
অথবা এইরূপ অপর কোনো স্বার্থ-চিন্তা । যে পাপ-্পথে চলিতে চলিতে 

তাহার! ক্লান্ত হইয়! পড়ে, তার পরিবর্তে নৃতন রকমে ইন্দ্রিয়ভোগ করার 
জন্যও তাহার| বিবাহ করে। 

শ্রীযুক্ত বুরে! তার পর হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই সব 

বিবাহের ফলে ব্যভিচার কমে নাই বরং বাড়িয়াছে। তথাকথিত 

বৈজ্ঞানিক আবিছ্ার এই অধঃপতনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে_-এই 
আবিষ্কারের উদ্দেশ্ঠ ইন্দ্রিয়িপরায়ণতা রোধ করা নহে, ইহার উদ্দেশ্ঠ 

ইন্দ্রিয-পরিতৃপ্ণির ফল এড়ান। যে অধ্যায়ে পরস্ত্রীগমন ও তালাকের 
'খ্যাবৃদ্ধির কথা আছে, সে অধ্যায় সম্থদ্ধে এখন কিছু বলিব নাঁ_ 

গত ২০ বতসরে এই সংখ্যা দ্বিগুণের বেশী বাড়িয়াছে। পুরুষের 
সমান অধিকার নারীর থাকা চাই এই কথা বলিয়া যাহারা নারীকে 

ইন্ছ্রিয়সেবার ম্বাধীনতা দিবার পক্ষপাতী, আমি তাহাদিগকে কিছু 

বলিব। গর্ভ-নিরোধ এবং গর্ভপাত করিবার জন্য যে সব তথাকথিত 

উন্নত প্রণালী আবিষ্কৃত হ্ইয়াছে, তাহা স্ত্রী-পুরুষ সকলকে লব রকম 

নৈতিক বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছে । এ জন্ বিবাহের কথায় লোকে 

যদি হাসে, তবে ইহাতে বিস্ময়ের কিআছে? বুরো এক জনপ্রিক 

লেখকের এই লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন :__“আমার মতে বিবাহপ্রথা 
বর্ধরতা ও নিষ্ঠরতার পরিচায়ক। যখন মানুষ আরও ন্যায়পরায়ণ ও 

বুদ্ধিমান হইবে তখন তাহারা এই কুপ্রথা নিশ্চয়ই লোপ করিবে । ** * 

কিন্তু পুরুষ এত মূর্খ এবং নারী এত ভীরু যে কোনো মহান আদর্শের 
জন্ত তাহারা উৎসাহের সহিত কিছু করিতে চায় না।” 

যেসব প্রণালীর কথা বুরো উল্লেখ করিয়ুছেন, তাহার ফল এবং 



্ হুর্নীতির পথে 

যে যুক্তির দ্বারা এই সব প্রণালী সমর্থন করা হয়, পুঙ্যান্নপুত্খরূপে সে 
সব পরীক্ষা করার পর বুরে! বলিতেছেন :--"এই ভ্রষ্টাচার আমাদিগকে 
এক নৃতন দিকে "লইয়া যাইতেছে । সেকোন্ দিক? আমাদের 
ভবিষ্যৎ আলোকময়, না অদ্ধষকারময় )৪ আমরা উন্নত হইব, না অবনত 

হইব? আমরা আত্মার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইব, না কদখ্যতা এবং 
পশুত্বের ভয়ানক মৃত্তি দেখিব ? বিপ্লব তো ছড়াইয়া পড়িতেছে। যে 
বিপ্রব দেশ ও জাতির উত্থানের পূর্ব্বে সমর সময় দেখা দেয়, যার ভিতর 

উন্নতির বীজ নিহিত থাকে, ইহা কি সেই বিপ্রব? ভবিব্যৎ বশীয়দের 

উন্নতির জন্য ইহা যথাকালে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া কি তাহারা 
রুতজ্ঞতার সহিত এই বিপ্লবকে স্মরণ করিবে 2 না, আদি মানবের 

সেই পশুভাব আমাদের মধ্যে জাগিয়৷ উঠিতেছে এবং ইহা দমন করিতে 
হইলে কঠোর নিয়ম পালন করা দরকার? এরূপে কি আমরা শান্তি 

নষ্ট ও জীবন বিপন্ন করিতেছি না?” 

বুরো অনেক প্রমীণ প্রয়োগে দেখাইয়াছেন, এই সব মত প্রচারের 
ফলে আজ পধ্যস্ত সমাজের মহান অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে । এসব 

ছুরাচার জীবন পধ্যস্ত লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে। 



তৃতীয় অধ্যায় 

বিবাহিত জীবনে জষ্টাান্র 

আত্ম-সংযম দ্বারা বিবাহিত লোকে সন্তান-নিগ্রহ করে সে এক কথা, 
আর ইন্দ্রিয়পরিতপ্বি করিয়া ইহার ফল এড়াইবার জন্ তাহারা যদি 
অন্য উপায় অবলম্বন করে, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। প্রথমোক্ক উপায়ে 
লোকে সব রকমে লাভবান হয় দ্বিতীঘটির দ্বারা তাহাদের ক্ষতি ভিন্ন 
আর কিছুই হয় না। শ্রীযুক্ত বুরো মানচিত্র এবং অঙ্কের সাহাযো 
দেখাইয়াছেন যে, অবাধ ইন্জিয়-সেবা! করা এবং ইহার স্বাভাবিক ফল 
সন্তান-জন্ম বন্ধ করার উদ্দেশ্টে গর্ভনিরোধ-যস্ত্রের ক্রমবদ্দমান ব্যবহারের 
ফলে শুধু পেরিসে নহে, সমগ্র ফরাসী দেশে মৃত্া-্হার অপেক্ষা জন্ম-হার 
কমিয়াছে। ফরাসী দেশ ৮৭টা ক্ষুদ্র জেলার বিভভ্ত, ইহার ৬৮টি জেলায় 
জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা বেশী। লট জেলায় জন্-হার ১০ স্থলে 

মৃত্যুহার ১৬৮) টার্নগরী জেলায় জনম-সংখ্যা৷ ১০৯ স্থলে মৃত্যু-সংখ্যা 
১৫৬। এমন কি যে উনিশটি জেলায় মৃত্যু-সংখ্যা অপেক্ষা জনসংখ্যা 
বেশী, সে সব যায়গার অধিকাংশ শ্থলের এই বৃদ্ধি ধর্তব্য নহে। শুধু 
দশটি জেরায় এই বৃদ্ধি হুম্পষ্ট। মোরবিহান ও পাস-ডি-কালে জেলায় 
মৃত্যুহার সর্বাপেক্ষা কম--১** জনম স্থলে মৃতাহার *৭। বুরো 

দেখাইয়াছেন এইকুপে আত্মহত্যা দ্বারা দেশকে জনশূন্য করা এখনও 
বন্ধ করা হয় নাই। 

বুরো তার পর ফরাসী দেশের প্রত্যেক স্থানেত্ব অবস্থার খুটিনাটি 



১০ দুর্নীতির পথে 

বিচার করিয়াছেন এবং নরুম্যা্ডী সম্বন্ধে ১৯১৪ সালে লেখা এক বই 
হইতে নীচের অংশটি উদ্ধত করিরাছেন £__গত ৫* বৎসরে নর্ম্যাপ্ডীর 
লোক মংখ্যা তিন লক্ষ কমিয়াছে; ইহার অর্থ এই সমগ্র ওর্ণ জেলায় 
যত লোক আছে, নরম্যাপ্ডীর তত লোক কমিয়াছে। ফরাসী দেশ 
পাচটি স্থবায় বিভক্ত, এক স্থুবায় যত লোক আছে, প্রতি বিশ বংসরে 
তত লোক কমিতেছে। মৃত্টযুহ্ার এইভাবে থাকিলে ফ্রান্সের উর্ধবর 
শশ্বান্টামল ক্ষেত্র এক শত বৎসরে ফরাসীশৃন্ত হইবে । আমি ইচ্ছা! করিয়া 
“ফরাসীশূন্য” শব্দটি বাবহার করিলাম, কারণ নিশ্চয়ই অন্য দেশের 
লোক আসিয়া সেখানে বসতি করিবে? ইহার অন্যথা হইলে বলিতে 
হইবে অবস্থা আরও শোচনীয়। কেনের চারি পাশে যে সব লোহার 
খনি আছে, সেখানে জার্মান শ্রমিকগণ কাজ করে; এবং যেখান হইতে 
বিজয়ী উইলিয়ম * জাহাজে চড়িয়া ইংলপ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন, গত কল্য 
ঠিক সেখানে সর্বপ্রথম একদল চীনা মজুর নামিয়াছে। বুরে! লিথিয়া- 
ছেন, অন্যান্য বহু প্রদেশের অবস্থা ইহা অপেক্ষা ভাল নহে। 

ভিনি পরে দেখাইয়াছেন জনসংখ্যা হাসের ফলে ফরাসী জাতির 
সামরিক শক্তি কমিয়াছে। তাহার বিশ্বাস, একই কারণে ফ্রান্স হইতে 
কম লোকে বিদেশে বাস করিতে যাইতেছে এবং ফরাসী জাতির 
উপনিবেশ, ভাষা ও সভ্যতার বিস্তার না হইয়। অবনতি হইতেছে। 

বুরো প্রশ্ন করিয়াছেন, 'প্রাচীনকালের সংযম অগ্রাহ করিয়া 
ফরাসী জাতি কি বেশী স্থখ, পাঁথিব সম্পদ, শারীরিক স্বাস্থা এবং কার 
অধিকারী হইয়াছে? উত্তরে তিনি বলিতেছেন, 'স্বাস্থ্যোক্লতি সম্বন্ধে 
অল্প কথা বলিলেই ঘথেষ্ট হইবে। সব রকম আপত্তির বিরুদ্ধে সুন্দর 

উর পপ পপ 

* ইনি ১০৬৬ খৃঙ্াবে ইংলও জয় করেন-__অনুবাদক 
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ভাবে উত্তর দ্রিবার ইচ্ছা! আমাদের যতই প্রবল হউক ন! কেন, যখন 

এ কথা বল! হয় যে, অবাধ ইন্দ্রিয়সেবা শরীরকে, সুস্থ ও সবল করে, 

তখন তাহ] বিশ্বাস কর! যায় না। চারিদিক হইতে শুনা যাইতেছে যে 

যুবক ও বয়স্কদের তেজোবীধ্য কমিয়া যাইতেছে। যুদ্ধের পূর্বের সৈন্য 

বিভাগের কর্তাদিগকে নূতন সৈন্য সংগ্রহের সময় শারীরিক যোগ্যতার 
সর্ত কয়েকবার টিলা] করিতে হইয়াছিল। জাতির সহনশীলতা 

সাংঘাতিকভাবে কমিয়া গিয়াছে । অবশ্য এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে 

যে, শুধু অসংযমই এই অধঃপতন আনিয়াছে, তবে ইহা সত্য ষে 

যম এজন্য অনেকখানি দায়ী, মদ্যপান ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস 

করা প্রভৃতি কারণও ইহার জন্য আংশিকভাবে দায়ী । আমরা যদি 

স্থিরভাবে একটু চিন্তা করিয়া দেখি, তবে সহজে বুঝিব এই ভ্রষ্টাচার 
এবং যে মানসিক অবস্থা ইহাকে স্থায়ী করে তাহা অন্যান্য ব্যাধিরও 

বিশেষ সহায়ক । উপদংশাদি রোগের ভয়ানক বিস্তৃতি জনসাধারণের 

স্বাস্থ্যের মহ! অনিষ্ট করিয়াছে। 

ম্যালথাস-পন্থীগণ বলেন, যে-অন্কপাতে জন্ম-নিযন্ত্রণ দ্বারা লোক 

সংখ্যা হাম করা ঘায়, সেই অন্গপাতে লোকের ধনসম্পদ্ বাড়ে। শ্রীযুক্ত 

বুরো এই কথা মানেন না। জনসংখ্য। বৃদ্ধির সহিত জার্মানির অর্থ 

সম্পদ কিনূপে বাড়িতেছে এবং জনসংখ্যা হাসের সহিত ফ্রান্সের অর্থ 

সম্পদ কিরূপে কমিতেছে তাহা তিনি অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়াছেন । 

শ্রমিকদের স্বার্থ বিসঙ্জন দিয়া অন্তান্ত দেশে যেরূপে বাণিজ্য বিস্তার 

করা হয়। জামর্ণনির অসাধারণ বাণিজ্য বিস্তারের জন্ক সেখানকার 

শ্রমিকদের স্বার্থ তাহা অপেক্ষা বেশী বিসঙ্জন দেওয়া হয় নাই । তিনি 

রোসিনোলের এই লেখাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ₹--“ঘখন জামর্ণনিতে 

ধু ৪ কোটি ১* লক্ষ লোক ছিল, তখন লোকে অনাহারে মরিত 
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'যখন তাহাদের সংখ্যা ৬ কোটা ৮* লক্ষ হইয়াছে, তখন হইতে জাম্ণনি 

দিন দিন অর্থশালী* হইতেছে।' বুরো বলেন, সন্ম্যাসী বা সংযমী না 
হইয়াও এই সব লোক বৎসর বৎসর সেভিংস্-ব্যাঙ্থে যথেষ্ট টাকা 
জমাইয়াছে। ১৯১১ সালে এই সঞ্চিত টাকার পরিমাণ ছিল ২২০০ 

কোটি ফ্রাঙ্ক; ১৮৯৫ সালে ছিল মাত্র ৮০০ কোটি ফ্রাঙ্ক; প্রতি বৎসর 

তাহারা ৮৫ কোটি ফ্রাঙ্ক জমাইয়াছে। 

জাম্ণনির যন্তর-পার্তির উন্নতির কথা বর্ণনা করিয়া, সেখানকার 

সাধারণ বিদ্যাচষ্চা বিষয়ে শ্রীযুক্ত বুরে। লিখিয়াছেন :--সমাজতত্ব সম্বন্ধে 
গভীর জ্ঞানলাভ না করিয়াও সকলে ইহা বুঝিতে পারেন যে, উন্নত 
শ্রমিক, উচ্চশিক্ষিত পরিদর্শক এবং স্থশিক্ষিত ইঞ্চিনিয়ার পাওয়া না 

গেলে, সেখানে এরূপ উন্নতি অসম্ভব হইত। শিল্প বিদ্যালয়গুলি তিন 

রকমের--পীচ শতের বেশী বিদ্যালয়ে পেশাগত শিল্প শিক্ষা দেওয়া 

 হয়--শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭* হাজার ; যন্ত্রবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও 

অনেক বেশী, ইহার কোনে! কোনো বিদালয়ের ছাত্রসংখা হাজারের 

উপর; সর্বশেষে আছে আরও উন্নত শিক্ষাদানের জন্য কলেজ-সমূহ, 

সেখানকার শিক্ষার্থীর সংখা! ১৫০০০ এই সব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 

ম্যায় ডক্টর উপাধি বিতরণ করিয়া থাকে । &% * * ৩৬৫টি বাণিজা 

বিদ্যালয়ে ৩১,০০০ ছাত্র আছে এবং অসংখ্য বিদ্যালয়ে ৯০৯০০ ছাত্র 

কষিবিদ্যা অধ্যয়ন করে। অর্থ উপাজ্জনের বিভিন্ন বিভাগের এই 
৪০০১০০* ছাত্রের তুলনায় ফরাসী দেশের পেশাগত শিল্প শিক্ষার্থী ৩৫ 
হাজার ছাত্রের সংগা কত কম? ফরাসী দেশে ১৭, ৭০,৯** লোক 

কলষিজীবি, ইহাদের ভিতর ৭,৭৯,+৯৮ জনের বয়স আঠার বৎসরের কম, 

এ অবস্থায় বিশেষ কবি-বিদ্যালম়়ে মাত্র ৩,২৫৫ জন ছাত্র আছে। বুরো 

ইহা শ্বীকার করিয়াছেন যে, জার্মানির লোকের জন্মসংখ্যা মৃত্যুসংখ্যা 
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অপেক্ষা বেশী বলিয়াই যে তাহাদের এ মব আশ্চর্যজনক উন্নতি 

হইয়াছে তাহা নহে। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, অস্থন্ সুযোগ থাকিলে 
জন্মহার অনেক বেশী হওয়া রাষ্ট্রীয় উন্নতির পক্ষে অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় । 

বাস্তবিক তিনি যাহ! প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন তাহা এই, জন্মসংখ্যার 
বৃদ্ধি পাথিব সম্পদ বৃদ্ধি ও নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী নহে। জন্ম-সংখ্যা 

হিসাবে ভারতবাসী আমাদের অবস্থা ফরাপীদের মত নহে। কিন্তু 

একথা বলা চলে যে, ভারতের জন্মসংখ্যার অতি বৃদ্ধি, জামানির 

মত আমাদের রাষ্ীয় উন্নতির সহায়ক নহে। কিন্তু বুরোর অঙ্ক 
এবং সিদ্ধান্ত অন্থুসারে ভারতের অবস্থার বিচার অন্য এক অধ্যায়ে 

করিব। 

যেখানে মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষ। জন্মসংখ্যা বেশী, সেই জার্মানির অবস্থা 
বর্ণনা করিয়া বুরো৷ বলেন, “সকলেই জানেন ধন-সম্পদে ফরাসী জাতির 

স্থান ইউরোপে চতুর্থ এবং সে তৃতীর রাষ্ট্রের অনেক নীচে। টাকা 
থাটাইয়৷ ফ্রান্স বসরে পায় ২৫** কোটি ফ্রাঙ্ক, জামণনি পায় ৫০০০ 

কোটি ফ্রাঙ্ক । ১৮৭৯ হইতে ১৯১৪ সাল পধ্যস্ত ৩৫ বৎসরে ফরাসী 

দেশের জমির মূল্য ৯,২০০ কোটি হইতে ৫,২০* কোটি ফ্রাঙ্কে নামিয়াছে 
অর্থাৎ ৪,০০* কোটি ফ্রাঙ্ক কমিয়াছে। দেশের প্রত্যেক জেলায় ক্ষেতে 
কাজ করা কৃষাণের অভাব হইয়াছে এবং এমন অনেক জেলাও আছে 

যেখানে বৃদ্ধ ভিন্ম কদাচিত অন্য কাহাকেও দেখ| ঘায়।” তিনি লিখিয়া- 

ছেন, *ক্রষ্টাচার এবং সন্তান নিরোধের ফলে সমাদ্রের সকল রকম শক্তি 
ক্ষীণ হয় এবং সামাজিক জীবনে বৃদ্ধদের নিরক্ধুশ প্রাধান্ত স্থাপিত হয়। 
প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ফ্রাপ্দে শিশুর সংখা! ১৭০) ইংলগ্ডে ২১০ ও 
জার্মানিতে ২২*। বৃদ্ধের সংখ্যার অন্গপাত স্বভাবত যাহা হওয়া উচিত 

ফ্রান্সে তাহ! অপেক্ষা বেশী । যাহার! বৃদ্ধ নহে তাহারাও ভরষ্াচারের 
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ফলে অকালনৃদ্ধ হইয়াছে-_তাহাদের ভিতর শক্তিহীন জাতির সব রকম 

দুর্বলতা ও কাপুরুষড়। দেখা দিয়াছে ।” 

গ্রন্থকার তারপর বলিতেছেন--পারিবারিক জীবনে প্রত্যেকে সম্পর্ণ 

স্বাধীন” নীতির কল্যাণে ফরাসী জাতির অধিকাংশ লোকে ভাহাদের 

শাসকদের এই শিথিল পারিবারিক নীতির প্রতি উদাসীন। তিনি 

দুঃখের সহিত লিওপোল্ড মোনোর নীচের মন্তবা উদ্ধত করিয়াছেন £-- 

“অত্যাচারীকে গালি দেওয়1 এবং যাহারা দাসত্বের শঙ্খলে আবদ্ধ 

ভাহাদিগকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধে যোগ দেওয়া বেশ। কিন্তু যাহারা 

বিবেককে প্রলোভন হইতে মুক্ত রাখিতে চে! করে না, অন্যের আদর 
অথবা উদ্মার ইর্গিত দ্বার যাহাদের সাহস কম-বুদ্ধি হয়, যাহার! লজ্জা- 

সরমের মাথা খাইয়া প্রথম যৌবনে স্ত্রীর নিকট পবিত্র মুহর্তে সানন্দে 
প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অল্লানচিত্তে ভঙ্গ করে এবং এই কাজের জন্য গৌরব 

বোধ করে, যাহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মসর্ধবন্ব হইয়া স্বাথসিদ্ধির জন্য 
পরিবারের সকলকে অত্যাচারপিষ্ট করে, তাহারা কিরূপে মুক্তিদাতা 

হইতে পারে ?” 

লেখক পরে বলিতেছেন_-"এইরূপে যেদিকে তাকাই না কেন 

দেখিতে পাইব যে, আমাদের নৈতিক অসংযম ব্যক্তি, পরিবার ও 

সমাজের মহা অনিষ্ট করিতেছে এবং আমাদের ছুঃখ অত্যন্ত বুদ্ধি 

করিয়াছে । যুবকদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বেশ্যাবৃত্তি, অশ্লীল পুস্তক ও 
চিত্রাদির প্রচার, অর্থ লোভে বিবাহ, মিথ্যা অভিমান, বিলাসিতা, 

ব্যভিচার ও বিবাহবিচ্ছেদ, কৃত্রিম বন্ধ্যাত্ব ও গর্ভপাত জাতিকে 

ছুর্বল এবং লোকসংখা। হ্রাস করিয়াছে। মানু আপনার শক্তি 

সঞ্চয় করিয়া! রাখিতে পারিতেছে না এবং জন্মসংখ্যা হাসের সহিত 
শিশুর! ক্ষীণ ও ছুর্বাল হইতেছে। 'জন্স-সংখা। কম হইলে, সন্তান 



বিবাহিত জীবনে ভষ্টাচাঁর ১৫ 

ভাল হইবে» কোনো কারণে এই কথা তাহাদের ভাল লাগিয়াছে। 

ইহারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের স্থল বিচার করিয়া ভাবিয়াছিল, 

ঘোড়া ও ভেড়ার ন্যায় মানুষ একই ভাবে সন্তান উৎপাদন করিবে। 

অগন্ত কোত তীব্র কটাক্ষ করিয়। বলিয়াছেন, যাহার! এই সব সামাজিক 

ব্যাধির চিকিৎসক বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন, তাহারা পণ্ু- 

চিকিৎসক হইলে জগতের মঙ্গল হইত; কারণ ব্যক্তি ও সমাজের জটিল 

সনোবৃত্তি বুঝিবার মত কোনো শক্তি তাহাদের নাই । 

ব)াপার এই, বিষয়ভোগের সহিত সংগ্লি্ই মনোবুতি ও সিদ্ধান্ত 

লোকের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যতটা প্রভাব বিস্তার করে 

মানুষের, অপর কোনে মনোবৃত্তি, সিদ্ধান্ত ও অভ্যাস তাহা করে না। 
সে ইহাকে বাধা দিক এবং আয়ত্তে রাখুক, অথবা পরাজিত হইয়া ইহার 
প্রবাহে ভাসিয়া চলুক, তাহার কাজের প্রতিধ্বনি সামার্জিক জীবনের 
বনুদূরবত্তী স্থানেও পৌছিবে; কারণ প্রক্কৃতির নিয়ম এই বে, অত্যন্ত 
গুপ্ত কাজও আপনার প্রভাব বিস্তার না করিয়া পারে না। 

“যখন আমরা কোনোপ্রকার নৈতিক বন্ধন ছিন্ন করি, তখন আমরা! 

ভাবি, আমাদের ছুষ্ষাধ্যের পরিণাম খারাপ হইবে ন!। প্রথমতঃ) 

নিজেদের সম্বন্ধে আমর] সন্ত থাকি, কারণ আমাদের নিজেদের স্থথ 

অথবা স্বাথসাধনই আমাদিগকে এ কাজে নিয়োজিত করে; সমাজের 

সম্বন্ধে আমর! ভাবিঃ সমাজ এত উচ্চ যে ইহা আমাদের মত সামান্য 

লোকদের কুকাধ্য লক্ষ্য করিবে না; সর্বোপরি আমরা মনে মনে আশা 

করি যে, অপর সকলে পবিজ্র ও সদাচারী থাকিবে । ইহার সর্বাপেক্ষা 

শোচনীয় কুফল এই যে, যতদিন এই দোষ অল্প লোকের ভিতর 
সীমাবদ্ধ থাকে ততদিন উপরোক্ত কাপুরুষোচিত হিসাব প্রায়ই ঠিক 
হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার ফলে মান্ছষের এই মনোভাব ক্রমে বন্ধমূল 



১৬ ছুর্নীতির পথে 

হইতে থাকে এবং পরিশেষে ইহা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়--এবং ইহাই' 
আমাদের চরম শান্তি।” 

“কিন্ত এমন দিন আসে যখন এই ভাবে চলার ফলে অন্তান্ত কর্তব্য- 
চাতি ঘটে; আমাদের প্রত্যেক দুষ্বার্য্যের ফলে, অন্ত লোকের পক্ষে 

যে ধম্মপথে চলা আমর! সহজ বলিয়! ধরিয়া লইয়াছিলাম, তাহা আরও 

দুর্গম ও কঠোর হইয়। উঠে এবং আমাদের প্রতিবাসীরা ধোখা খাইতে 

থাইতে হয়রাণ হইয়া ব্যন্ততার সহিত আমাদের অনুকরণ করে। এ 
দিন হইতে পতন আরম্ভ হয় এবং প্রত্যেকে আপন আপন ছুষ্কার্য্যের 

ফল এবং তাহার দায়িত্বের পরিমাণ বুঝিতে পারে। 

“যেখানে বদ্ধ থাকিবে মনে করিয়াছিলাম, সেই গুপ্তস্থান হইতে 

গোপন কাজ বাহির হইয়া পড়ে। বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়! থে ভাবে 

রেডিও চলে, ইহার সেইরূপ অপার্থিব শক্তি আছে; সেই শক্তির বলে 

ইহা সমাজের সব স্তরে প্রবেশ করে; প্রত্যেকের দোষে প্রত্যেকে 
ছুখভোগ করে; কারণ ক্ষুত্র জলাশয়ে পাথর ফেলিলে, তাহা হইতে 

ছোট ছোট তরঙ্গ যেরূপে বহুদূরে যায়, তেমনি আমাদের কাজের প্রভাব, 

সমাজের অতি দূরতম প্রদেশেও অন্ুভূত হয়। 

“ভ্রষ্টাচার জাতির প্রাণশক্তিকে দ্রুত শ্তকাইয়া ফেলে, পরিণত 

বয়স্কদের শরীর ক্ষীণ ও রোগপ্রবণ করিয়া তোলে এবং তাহাদের শরীর. 

ও মনের বল কমাইয়া দেয়। 



সহমেন্স উপক্াত্রিতা 

শরষ্টাচার তথ কৃত্রিম উপায়ে ছুনীতির প্রসার ও তার ভয়গ্কর পরিণাম 
সন্ধে আলোচনা করিয়॥ লেখক তাহা নিবারণ করার উপায় সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়াছেন। যে অংশে আইন-কাহ্ছন, তাহাদের প্রয়ো- 
জনীয়তা ও সম্পূর্ণ ব্যর্থত। সন্ধে আলোচনা আছে, আমি তার 
কথা এখানে কিছু বলিব না। তার পর তিনি লোকমত গঠন করিয়া 
অবিবাহিতদের সংযম রক্ষার প্রয়োজনীয়তা. যাহারা সব সময় পাশববৃত্তি 
দমন করিতে সক্ষম নহে, তাহাদের বিবাহের প্রয়োজনীয়তা, বিবাহের 
গর স্বামীস্ত্রীর পরম্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং বিবাহিত জীবনে 
রপ্ষধ্যের আবশ্কতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। সংযমের বিরুদ্ধে কেহ 
কেহ এই যুক্তি পেশ করেন যে, ইহা নরনারীর স্বাভাবিক বৃত্তির 
বিরোধী, স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর, ইহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব 
করে, প্রত্যেককে ইচ্ছামত জীবনযাপন করার ও সুখী হইবার স্বাধীনতা 
হইতে বঞ্চিত করে। তিনি এ সব যুক্তি আলোচনা করিয়াছেন। 

তিনি স্বীকার করেন না যে, অন্য ইন্জিয়ের ম্যায় জননেন্ত্রিয় আপনার 
ভোগ চায়। ইহা সত্য হইলে ইহাকে দমনে রাখিবার যে নিরত্ুশ 
ক্ষমতা ইচ্ছাশক্তির স্তাছে, তার মূল কিরপে নিত হইবে? আধুনিক 
সভ্যতা অকালে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের সামনে অসংখ্য উত্তে্নার 
কারণ উপস্থিত করে বলিয়া, অসময়ে তাহাদের ইন্জিয়পরাযণতা জাগ্রত 

্ 



১৮ দুর্নীতির পথে 

 হয়। আবার এই ইন্দ্রিয়সেবাকে কোনো কোনো কৃট তাকিক অতি 
প্রয়োজনীয় মনে করেন। 

টুবিগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অষ্টালেন বলেন, “কামবাসনা 

এত প্রবল নহে যে, বিবেক অথবা নৈতিক শক্তির সাহায্যে ইহাকে 
সংযত করা যায় না। উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত যুবক যুবতীর নিজেকে 

সামলাইয়া চলা উচিত। তাহাদের জান! উচিত, এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত 
আত্মত্যাগের পুরফাারস্বরূপ হৃষ্পুষ্ট শরীর, অটুট স্বাস্থ্য ও নিত্য নৃতন 
উৎসাহের অধিকারী হওয়! যায়।” 

“সংযম ও পূর্ণ পবিত্রতার সহিত শরীরবিজ্ঞান ও নীতিধর্মের সম্পূর্ণ 
সামপ্রস্য আছে। নীতি ও ধর্শের অন্থশাসনের ন্যায় শরীরবিজ্ঞান এবং 

মনোবিজ্ঞানও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবার সমর্থন করে না” 
লগুনের রয়াল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক স্যার লায়ন্স বিলী বলেন, 

 শশ্রেষ্ঠ এবং মহৎ লোকের দৃষ্টান্ত হইতে সব সময় বুঝা যায় যে, সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী বিকার ও সহজাত সংস্কারকেও প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে 
এবং জীবন যাপন প্রণালী ও পেশ! নির্বাচনে সাবধানতা অবলম্বন 
করিলে সংযত করা যাঁয়। ধু বাহ্িকভাবে নহে, যাহার! দেহমনে, 

ইত্িয়সেবা হইতে বিরত হইয়াছেন, ত কানো অনিষ্ট হইতে 

পারে না। এক কথায়, মন ভাল হইলে অবিবাহিত থাকা একটুও _ 
সাধ্য নহে। ++ ৯ -ব্রিতিই ব্রক্ষচধ্য নহে। মানলিক 

পবিত্রতা এবং অটল বিশ্বাসের ফলে যে শক্কিলাভ হয় তাহাই ক্রহ্ষচর্য্য। 
হুইস মনোবিজ্ঞানবিৎ ফোরেল বলেন, “প্রত্যেক রকম স্নায়বিক 

কাজ অনুশীলন ঘ্বার! বৃদ্ধি পায় ও শক্তিশালী হয়। .অন্যপক্ষে, কোনো 

বিশেষ কার কাজ বন্ধ রাখিলে, উত্তেজনার কারণ কমিয়। তাহা 

সংষত থাকে। | 
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ইন্দ্িয়-চাঞ্চলোর সব কারণই বিষয়-বাসনাকে অত্যন্ত প্রবল করে। 
এই সব উত্তেজনা এড়াইতে পারিলে, বিষয়-তৃষ্ণা ক্রমে কমিয়া যায়। 

মুবক-যুবতীদের এই ধারণা আছে যে, ইন্দিয়-নিগ্রহ অস্বাভাবিক ও 

অসস্ভব। তথাপি অনেকে সংযত জীবন যাপন করিয়া প্রমাণ করিয় 

থাকেন যে, সংযম রক্ষা করিলে স্বাস্থ্যের কোনো অনিষ্ট হয় না। 

আর এক বিদ্বান ব্যক্তি বলেন, “যাহার! পূর্ণ সংযম পালন 

করিয়াছেন, অথব! বিবাহের পূর্বব পর্যাস্ত ইহা পালন করিয়াছেন, এরূপ 

কতকগুলি লোককে আমি জানি-_ ইহাদের বয়স ২৫৩০ অথব! তাহ! 

অপেক্ষা বেশী । একপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, তবে তাহারা নিজেদের কথা 

ঢাক-ঢোল পিটাইয়া প্রকাশ করেন ন1।” 

“্যাহাদের শরীর ও মন উভয়ই স্বস্থ এরূপ ছাত্রদের নিকট হইতে 

আমি অনেক গোপন চিঠি পাইয়াছি। ইন্দ্রিয়সং্যম স্ুসাধ্য সে কথ 

আমি বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করি নাই বলিয়া তাহারা 

অভিযোগ করিয়াছেন । 

ডাক্তার এক্টন বলেন, “বিবাহের পূর্বে যুবকদের পূর্ণ সংযম পালন 
করা সম্ভব এবং কর্তব্য।” সার জেম্স্ প্যাজেট বলেন, পবিত্রতা 
আত্মার যেমন কোনে! অনিষ্ট করে না, তেমনি শরীরেরও কোনো অনিষ্ট 

করে না। সংযমের পথে চলা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

ডাক্তার পেরিয়র বলেন, 'পূর্ণ সংঘম পালন করিলে অনিষ্ট হয়, এই 

ধারণা অনেকের আছে। এই ভূল ধারণা নই করার জন্য চেষ্টা করা 
দরকার। কারণ ইহাতে যে শুধু বালক-বালিকাদের মন বিগড়াইয়া 
দেয় তাহা নহে, অহাদের পিতামাতার মনও বিগড়াইয়া দেয়। ব্রদ্ষচর্ধয 
যুবকদের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতির সহায়তাকারী |” 

সার এও ক্লার্ক বলেন, “সংঘম কোনো ক্ষতি করে না, শরীরগঠন ও 
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পুষ্টির বাধা দেয় না; ইহা শক্তি বৃদ্ধি করে এবং বুদ্ধিকে প্রথর করে 

ইন্দরিয়-পরায়ণতা আন্ম-সংঘমের শক্তি হ্রাস করে, অলসতা বৃদ্ধি করে, 
শরীরকে অকন্মণ্য ও দ্বণ্য করে এবং ইহাকে এমন সব রোগের আকর 
করে, যেগুলি পরবর্তী অনেক পুরুষ পর্যন্ত সংক্রামিত হয়। যুবকদের 
্বাস্থারক্ষার জন্য ইন্দ্রিয়সেবা! দরকার, এ কথা শুধু ভুল নহে, ইহা মিথ্যা ও 
অনিষ্ঠকর এবং ভয়ানক নিষ্টুরতাপূর্ণ 

ডাক্তার সাররেড লিখিয়াছেন, “অসংযমের ফল যে খারাপ তাহা! 

অবিসংবাদিত এবং সর্বজনবিদিত, পরস্থ সংযমের ফল যে খারাপ তাহা 

কল্পিত মাত্র । অনেক প্রসিদ্ধ বিদ্ধান লোকে প্রথমটি সমর্থন করেন, 

কিত্ব কোনে পণ্ডিত ব্যক্তি শেষোক্ত মত সমর্থন করেন না। শেষের 

দলের লোকে প্রকাশ্তভাবে তাহাদের মত আলোচনা পধ্যন্ত করিতে 

চান না। 

ডাক্তার মো্টেগাঙ্জা তাহার এক পুস্তকে লিখিয়াছেন, “সংযমের 

ফলে কাহারও কোনো! ব্যাধি হইতে দেখি নাই। সব লোকে বিশেষতঃ 
যুবকেরা সংযমের টাটকা ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। 

বিখ্যাত অধ্যাপক ডূবয় বলেন, “যাহারা অধিক ইন্দ্রিয়সেবা করে 
তাহাদের অপেক্ষা যাহারা কিছু সংযত জীবন যাপন করে, তাহাদের মধ্যে 

প্ায়বিক দৌর্বল্য কম।” ডাক্তার ফিয়ার বলেন, “যাহারা মানসিক 

পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে, ভোগ-বিরতি তাহাদের কোনো অনিষ্ট 

করে না এবং ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করার উপর স্বাস্থ্য রক্ষা নির্ভর করে না।” 
অধ্যাপক আলফ্রেড ফোণিয়ার লিখিয়াছেন, “সংযম রক্ষা করিলে 

যুবকদের অনিষ্ট হয়, এরূপ অযোগ্য ও তরল আলোচন! কোথাও কোথাও 

হইয়া থাকে জানি। আমি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, 
ইহাতে কোনো অনিষ্ট হয় না। চিকিৎসক হিসাবে আমার এইক্সপ 
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ব্যাপার লক্ষ করার যথেষ্ট স্থযোগ থাকা সন্দে, াক্ষে 7 হেষ্টীরবারও 
কোনো অনিষ্ট হইয়াছে, তার কোনো প্রমাণ আম্িপাই নাই ।” 

“ইহা ভিন্ন শরীর-শাস্ত্রবেত্বারূপে আমি বলিব, ২১ বংসর বা এইরূপ 
বয়সের পূর্বে প্রকৃত বীর্্য-পুষ্টি হয় না; এবং বিশেষভাবে কুৎনিৎ 

উত্তেজন] দ্বারা কু-বাসন। উদ্দীপ্ধ না হইলে, তার পূর্বে ইদ্দ্রিয়সেবার 
ইচ্ছা উৎপন্ন হয় না। অকালে ইন্দ্রিয-পরিত্ৃপ্ির ইচ্ছার মূলে থাকে 
রুত্রিম অভাব, এবং অধিকাংশ সময় ইহা কুশিক্ষার ফল।” 

“সে যাহা হউক. নিশ্চিত জানিয়া রাখুন, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পথে 

চল! অপেক্ষা তাহা সংযত করিতে গেলে শরীরের অনিষ্টের সম্ভাবনা 

কম হইবে ।” 

এই সব স্থবিখ্যাত লোকের মত উদ্ধৃত করার পর, শ্রীযুক্ত বুরো ১৯*২ 

সালে ব্সেল্স্ নগরে, আন্তর্জীতিক স্বাস্থা ও নীতিরক্ষা কংগ্রেসের অধি- 

বেশনে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ১০২ জন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে 

যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, ভাহা উদ্ধত করিয়াছেন :--“যুবকদিগকে 

সর্বোপরি এই শিক্ষা দিতে হইবে যে, ব্রঞ্মচর্ধ্য এমন জিনিষ যাহা কাহারও 

কোনো অনিষ্ট তো! করেই না, বরং ইহা স্বাস্থা রক্ষার জন্য পরম 

আবশ্যকীয় । 

বুরে! তারপর লিখিতেছেন £__কয়েক বৎসর পূর্বে কোনো খষ্টান 
বিশ্ববিদালয়ের চিকিৎসা-বিভাগের আচাধ্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা 

করিয়াছিলেন, “পবিত্র জীবন যাপন করিলে স্বাস্থোর হানি হয়, এইরূপ 
উক্তির মূলে কোনো ভিত্তি নাই । পবিত্র নৈতিক জীবন যাপন করিয়া 

কাহারও কোনো,ক্ষতি হইয়াছে এপ কিছু আমাদের জানা নাই |” 

«এ কথা শুনা গিয়াছে এবং লীতিবিদ ও সমাজ-শাস্্-ধুরদ্করগণ শ্রীযুক্ত 
ব্লায়সেনের এই স্পষ্ট সত্যের পুনরাবৃত্তি করেন বে*আহার ও ব্যায়ামের 
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গ্তায় বিষয়-ভোগের তৃপ্তির দরকার নাই। এ কথা সত্য, ছই একটি 

বিশেষ উদাহরণ ব্যতীত, প্রত্যেক নরনারী কোনো অস্থবিধায় না পড়িয়া, 
কোনো প্রকার পীড়াগ্রস্ত না হইয়াই, পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে । 

বহুবার বল! সত্বে ইহার পুনরুক্তি করিলে দোষের হইবে না যে, সংযম 

হেতু জনসাধারণের কোনো ব্যধি উৎপন্ন হয় নাই, এবং জনসাধারণই 
সংখ্যায় সকলের চেয়ে বেশী। ইহাও সত্য যে অনেক সর্বজনবিদিত 

সংঘাতিক মারাত্মক ব্যাধি অসংঘম হইতে উৎপন্ন হয়। প্ররূতি সর্বাপেক্ষা 

সরল ও অভ্রাস্তভাবে খাদ্য হইতে উৎপন্ন প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তির 

উচিত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে_ইহাকে আমরা মাসিক খতু অথবা 
অনায়াস-স্থলিত বীধ্যরূপে দেখি । 

“নতরাং ডাক্তার ভিরি ঠিকই বলিয়াছেন যে, বাস্তবিক আবশ্ঠকতা 
অথব] খাঁটি সহজাত সংস্কারের সহিত এই প্রশ্নের কোনো সম্বন্ধ নাই। 

সকলেই জানেন, ক্ষুধায় আহার না করিলে. অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের 
গতি বন্ধ করিলে, পরিণাম কিরূপ খারাপ হইতে পারে? ,কিন্ত 

সাময়িক অথবা স্থায়ী সংযমের ফলে কোনো সামান্ত অথবা 

সাংঘাতিক ব্যারাম হইয়াছে, এ কথা কেহই লিখেন নাই। আমরা 

সাধারণতঃ দেখিয়া! থাকি, যাহারা ত্রহ্মচর্ধ্য পালন করেন, তাহার! চরিক্ত্র- 

বলে কাহারও অপেক্ষা নান নহেন, কম উৎসাহী অথবা কম বলবান 
নহেন, এবং বিবাহ করিলে সন্তানের জন্ম দিতে কম যোগ্য নহেন। 

যে প্রয়োজন অবস্থা অনুসারে পরিবত্তিত হয়, যে সহজাত সংস্কার 

তৃপ্তির অভাবে শাস্তভাব ধারণ করে, তাহা প্রয়োজনও নহে সহজাত 

স্কারও নহে। 

যে বালক বাড়িতেছে শারীরিক প্রয়োজনে ইন্দ্রিয়সেবা করা তাহার 
পক্ষে অনাবশ্বক; বর তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও টহিক গঠনের 



ংযমের উপকারিতা ২৩ 

উন্নতির জন্য পূর্ণ সংযমই বিশেষ দরকার । যাহারা ইহ! মানে না, 
তাহারা স্বাস্থ্যের মহা অনিষ্ট করে। যৌবনপ্রাপ্তির সময় অনেক পরিবর্তন 

সাধিত হয়, শরীর ও মনের বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং সাধারণ 

উন্নতি হয়। বর্ধিষুট বালকের পক্ষে তাহার সমগ্র জীবনী-শক্তি সঞ্চয়ের 
প্রয়োজন খুব বেশী, কারণ এই সময় রোগ-প্রতিরোধ করার শক্তি 

প্রায়ই কমিয়া যায়, ব্যাধি এবং মৃত্যুহার পূর্ববাপেক্ষা অনেক বেশী হয়। 

দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ শরীরবৃদ্ধি, অশ্নপ্রত্যঙ্গের ক্রমবিকাশ, সমগ্র শারীরিক 

ও মানসিক পরিবর্তন, যার পরিণামে বালক মানবত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা 

প্রকৃতির পক্ষে বহু পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার । এই সময় সব রকম 

মাতআ্াধিক্য বিশেষতঃ ইন্দ্িয়-সেবা অত্যন্ত বিপদসন্কুল। 



পঞ্চম অধ্যায় 

ব্যক্িন্গত স্বাশবীনতা ও সহহম 

ষচরধ্য পালনের ফলে যে শারীরিক উপকার হয় তাহা আলোচনার 
পর, বুরো ইহার নৈতিক ও মানদিক উপকার সঙ্বদ্ধে অধপক মণ্টে- 
গাজার নীচের লেখাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

“সকল মানুষ বিশেষত; _যুবকগণ ব্রদ্ধচর্ধের ফল টাটকা_ পাইতে 
পারেন। ইহার ফলে  ক্ররণশকি স্থির ওপর: প্রথর, বুদ্ধি উর্বর, ইচ্ছাশক্তি 

| আদমা হয হয় এবং সমস্ত জীবনে এমন এক পরিবর্ধন সাধিত হয়, যার 
ক্নাও  স্েচছাচারীগ্ণ.. কখনও করিতে পারে না। অংযম আমাদের 
পারিপাখিক: ক জিনিষকে এমন য় আভায় রঞ্জিত করে যাহা আর কিছু- 
তেই পারে ন না। ইহা বিশ্বের অতি সামান্ঠ দ্রবাকেও উজ্জল আলোকে 
আলোকিত; করে এবং আমাদিগকে চিরস্থায়ী সখের পবিভ্রতম আনন্দের 
ভিতর লইয়া যায়-_এ আনন্দ কখনও হাস বা রান হয় ন। । গ্রন্থকার 
আরও বলেন, “ব্্বতর্া-ব্রতধরী তেক্্বী যুবকদের ্রুননচিত্রতা ও 
আনন্দ এবং ইন্দ্রিয়ের দাসগণের অশান্তি ও অস্থ্িরচিত্ততার মধ্যে আকাশ 
পাতাল প্রতেদ।” তিনি তার পর কামুকতা ও চরিত্রহীনতার শোচনীয় 
পরিণামের সহিত সং্যমের উপকারিতার তুলনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার 
বলেন, “গংযমের ফলে কাহারও কোনো! রোগ হয় না, কিন্ত অসংযমের 
ফলে যে ভয়ানক ব্যাধি হয় সে কথা কে না জানে? অমংযমের ফলে 
শরীর পচিয়া যায়, কষ্পনাশক্তি, বুদ্ধি এবং অন্ত:করণ পর্যন্ত কলুষিত হয়। 



ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সংযম ২৫ 

ইহার ফলে সর্বত্র চরিত্রের অবনতি, ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম প্রবৃত্তি এবং 
স্বার্থপরতা বুদ্ধি হয় ।” 

এ পর্যাপ্ত বিবাহের পূর্বের ইন্দ্রিয়সেবার তথাকথিত প্রয়োজন এবং 
তার ফলে যুবক-যুবতীর যথেচ্ছ-বিহারের বা স্বাধীনভাবে চলার কথা 
বলা হইয়াছে । ইহা সত্্ে, যাহার! বী্যনাশ করা আবশ্যক মনে কধেন, 

তাহার! বলেন, ইহাতে বাধ! দিয়া তোমরা আমাদের স্বাধীনভাবে 

শরীর-বাবহারের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছ। গ্রন্থকার স্থন্দর 

যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে, সমাজের কল্যাণের জন্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় 

এরূপে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন আছে। 

গ্রন্বকার বলেন, “সমাজতত্ববিদের মতে কর্মের পরম্পর ঘাত- 

প্রতিঘাতের নাম জীবন। এমন কোনো কাজ নাই, যাহাকে আমরা 

অন্তান্য কাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন কহিতে পারি। প্রত্যেক 
কাজের প্রভাব সর্ধত্র পড়িবে। আমাদের অতি গোপন কাজ, চিন্তা, 

অথবা সংকল্পের প্রভাব এত দূরে ও গভীরভাবে পড়ে, যার ধারণ! করা 

আমাদের পক্ষে অসম্ভব । মানুষ মানুষ বলিয়াই সামাজিক জীব। এই 

সামাজিক প্রবৃত্তি তাহার মচ্ুষ্যত্বেরই অঙ্গ। ইহা! সে বাহির হইতে 

লাভ করে নাই। মান্ষের সব কাজের ভিতরকার এই অথণ্ড সম্বন্ধ 

বিচার না করির়। কখনও কখনও কোনো কোনে। সমাজ ছুই এক বিষয়ে 
লোককে স্বাধীন বানাইতে চাহে । এই স্বাধীনতাকে ম্বীকার করার 

ফলে ব্যক্তি আপনাকে ছোট করিয়া ফেলে- আপনার মহত্ব খোয়াই 

বসে।” | 
্রস্বকার আর৪ বলেন, “অবস্থাবিশেষে রাস্তায় থুতু ফেলার 

অধিকার যখন আমাদের নাই, তখন বীর্ধযরূপ মৃহাশক্তি খরচ করার 
স্বাধীনতা আমাদের কিরূপে থাকিবে? একাজ দক এরূপ যে, উপরে 



২৬ দুর্নীতির পথে 

বর্ণিত সমস্ত কাজের পারম্পরিক অখণ্ড সন্বন্ধের সহিত ইহার কোনো 
ংশ্রব নাই। প্ররুত ব্যাপার এই যে, গুরুত্ব হেতু ইহার প্রভাব আরও 

গভীর। যে নব-যুবক এবং বালিকা নিজেদের মধ্যে এখনই এরূপ 
স্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের কথা ধরুন। তাহারা মনে করে, 
এ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন--তাহাদের কাজের জন্য আর কাহারও 
কিছু আসিয়া যায় না; ইহার ফল শুধু তাহার! ছুঙ্গনে ভোগ করিবে । 
স্বাধীনতার ভূল ধারণার বশে তাহারা ভাবে, তাহাদের গোপন 
কাজের সহিত সমাজের কোনো সম্বন্ধ নাই এবং তাহাদের কাজ 
সম্পূর্ণরূপে সমাজ-শাসনের বাহিরে । ইহা শিশুর কল্পনা! তাহার! 
জানে না যে, প্রত্যেকের গুহা এবং ব্যক্তিগত কাজের ভয়ানক প্রভাব 

অত্যন্ত দূরের কাজের উপরও পড়ে। এইরূপে সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। 
যদি তুমি শুধু আনন্দের জন্য অন্পস্থায়ী অথবা অনুৎপাদ্ক যৌনমিলনের 
অধিকার স্থাপন করিতে অগ্রদর হও, যদ্দি জীবনের সারপদার্থ বাধ্যকে 
যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে যাও, তবে তুমি ইচ্ছা কর আর না কর, 
ইহা দ্বারা সমাজের ভিতর ভেদ ও বিশৃঙ্খলার বীজ বপন করিবে। 
আমাদের স্বার্থপরতা এবং উচ্ছঙ্খলতার দ্বারা সম্পর্ণরূপে বিগড়াইয়া 
গেলেও সমাজ ইহা ধরিয়! লয় যে, লোকে জননবৃত্তি তৃপ্চির সহিত 

ইহার দায়িত্ব ভালভাবে গ্রহণ করিবে । এই দাক্রিত্ব লোকে ভুলিয় যায় 
বলিয়া, সমাজে আজ মুলধন এবং শ্রম, মজুরী ও সম্পত্তির অধিকার, 
করধারধ্য করা এবং সৈম্যদলভুক্ত হওয়া, প্রতিনিধিত্বের অধিকার এবং 
নাগরিকের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয় লইয়া জটল সমস্যার উন্ভব 
হইয়াছে । কেহ এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, সে 
একই আঘাতে. সমাজের সমত্ত সংগঠন নষ্ট করিয়া দেয়। এরপে 
সে সমাজ-বদ্ধনের ' মূলতত্ব অগ্রাহ করে, অপরের বোঝা ভারি 



ব্যক্তিগত স্বাধীনত। ও সংযম ২৭ 

করিয়া নিজে হালকা হইতে চায় এবং পরগাছার ন্যায় জীবন যাপন 
করিতে ইচ্ছা করে; স্থৃতরাং সে লু£নকারী, চোর জুয়াচোর অপেক্ষা 
ভাল নহে। অন্যান্য শক্তির ন্যায় শারীরিক শক্তির সদ্বাবহারের জন্ট 

আমরা সমাজের নিকট দায়ী। সমাজ এ বিষয়ে নিরম্্ব। সমাজের 

মঙ্গলের জন্য এ শক্তি হিসাব করিয়া ব্যবহার করার দায়িত্ব আমাদের 

উপর ন্ান্ত হইয়াছে, সেজন্য এ দায়িত্ব অন্যান্য দায়িত্ব অপেক্ষা গুরুতর ।” 

*ম্বাধীনতা বাহির হইতে স্থুখের মনে হয়, পরস্ত ইহা বাশ্ুবিক এক 

বোবা স্বরূপ। ইহার ধারণ! প্রথমেই হইতে পারে। মন ও বিবেকের 
ভিতর এঁক্য আছে তা জানি; এ ছুটির ভিতরই আমাদের শক্তি নিহিত 
আছে; পরন্ত উভয়ের ভিতর বিস্তর পার্থক্যও দেখা যায়। যখন মন ও 

বিবেক বিপরীত পথে চলিতে বলে, তখন কাহাকে মানিব? আমাদের 

বিবেক বুদ্ধি হইতে যাহা উৎপন্ন তাহাকে মানিব, না অত্যন্ত হীন 
ইন্দ্রিয়লালসা হইতে যাহ1 উৎপন্ন তাহাকে মানিব? যদি বিবেকের 

জয় হইলে সমাজের উন্নতি হয়, তবে এই ছুটির ভিতর একটি রাস্তা 

বাছিয়া লওয়া কিছু শক্ত নহে। তবে তর্কের খাতিরে এ কথাও বলা 

চলে যে, শরীর ও আত্মার যুগপৎ বিকাশ চাই। সে বেশ কথ! কিন্ত 

ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, আত্মার সামান্য বিকাশের জন্যও কিছু 

না কিছু সংযম পালন করিতে হয়। প্রথমে এই বিলাসের ভাবকে ন্ট 
করিয়া দিলে, পরে যাহা ইচ্ছা হওয়া যায়।” 

গ্যাব্রিয়েল সিলেস লিখিয়াছেন, “আমরা মানুষ হইতে ইচ্ছা করি 
এ কথা বলা খুব সোজা, কিন্ত ইহা এক কঠোর কর্তব্য এবং 
ইহা পালনে সকলেই অল্প বিস্তর অক্ষম। “আমরা স্বাধীন হইতে 

চাই? ইহা ঘোষণ! করিয়া লোকের অন্তরে আমর! ভ্রাসের সঞ্চার 

করি। সহজাত সংস্কারের গোলামরূপে ইচ্ছামত কাজ করাকে যদি 



২৮ দুর্নীতির পথে 

্বাধীনতা বলিতে হয়, তবে এ জন্য গর্ব করার কিছু নাই। যদি খাঁটি 

স্বাধীনতা চাই, ডুবে যেন কোমর বীধিয়া স্থায়ী যুদ্ধের জনা প্রস্তত 
হই। একতা, সাম্য এবং স্বাধীনতা সন্ব্ধে কিছু বুলি কপচাইয়া 
গর্কভরে আমরা ভাবি যে, আমরা ভগবানের অমর সস্তান। কিন্তু এই 
“আমি'কে ধরিতে চে! করিলে, আমি'র খোজ পাই না; ইহা অসংখ্য 

গৃতন্ত্র প্রাণীতে পরিণত হইবে-_-ইহারা একে অপরকে অস্বীকার করে, 

ইহাদের ইচ্ছাও পরম্পরবিরোধী-_এই সব ইচ্ছার সমষ্টি লইয়াই আমি। 

যেসব কুসংস্কার এবং প্রলোভনের অধীন আমি হইয়া থাকি, আমি 

তাহাই। আমার এই স্বাধীনতা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ ভিন্ন আর কিছুই 
নহে--এই দাসত্বকে অবশ্য আমি দাসত্ব মনে করি না এবং বাধা 
দেই না1” 

রায়সেন বলেন, “সংযম শান্তির এবং অসংযম অশাস্তিবপ মহাশক্রর 

উৎম। কামেচ্ছা সব সময় বিপদসম্কল। কিন্তু যৌবনে ইহা ভয়ানক 
'অধঃপতনের কারণ হইতে পারে। ইহা আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধি- 

বৃত্তিকে বিলকুল বিগড়াইয় দিতে পারে। যেষুবক প্রথমবার কোনো 
স্ত্রীলোকের সহিত মিলিত হয়, সে জানে না যে, এরূপে সে তাহার 

শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক জীবন লইয়া! খেলা করিতেছে; সে 

ইহাও জানে না যে, এই ইন্দ্রিয়ভূপ্ির কথা ভবিষ্যতে তাহার স্মতিপটে 

উদ্দিত হইয়া তাহাকে বার বার যাতনা দিবে এবং সে আপনার ইন্জিয়ের 

হীন দাসরূপে পরিণত হইবে। এমন অনেক লোকের কথ! জানি, 

যাহাদ্দের নিকট লোকে অনেক কিছু আশা করিয়াছিল, কিন্তু যাহারা 

গোলায় গিয়াছে- প্রথম বারের নৈতিক পতন "হইতেই তাহাদের 

অধ:পতন সুরু হইয়াছে ।” 
কবি দার্শনিকেত্র কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন, “মানুষের 



ব্যক্তিগত স্বাধীনতা! ও সংযম ২ 

আত্মা গভীর পাত্রের ন্তায়, একবার যদি ইহার উপর কলুধিত জল ফেলা 
হয়, তবে সহশ্রবার ধুইলেও ইহার কলুষ দূর হয় না।” 

ইংলগ্ডের বিখ্যাত শরীর-শাস্ত-বিদ কেপ্ডিক সাহেব বলেন £-_ 
যৌবনোন্সেষের সময় অবৈধ ইন্জরিয়পরিভৃপ্তি কেবলমাত্র নৈতিক 

অপরাধ নহে, ইহা শরীরের পক্ষে মহা অনিষ্টকর। একবার বশ্া্া 
স্বীকার করিলে, এই নৃতন অভাব আরও অত্যাচার করিবে, এবং মন 
অপরাধী হইলে ইহার কথা শুনিতে ইচ্ছা! হইবে এবং ইহার শক্তি আরও 

বৃদ্ধি পাইবে। প্রত্যেক বারের নৃতণ কাজ, গোলামীর জিপ্রিরে এক 
নৃতন কড়! লাগাইবে।» 

“ইহা ভার্সিবার শক্তি অনেকের থাকে না। এই প্রকারে এক 
অজ্ঞতা-জনিত অভ্যাসের ফলে জীবন নষ্ট হয়। ইহা হইতে রক্ষা পাইবার 
শ্রেষ্ঠ উপায় হইল পবিত্র চিন্তা করা_এবং সব কাজে সংযতভাবে চল” 

শ্রযুক বুরো ডাক্তার এসকা্ডির লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন £_-“মন ও 
সংকল্প দ্বারা মিলনের ইচ্ছাকে আয়ত্বাধীন করা যায়। ইন্দ্রিয়ভোগের 

প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তে ইন্দ্িয়ভোগের ইচ্ছা শব্ধ ব্যবহার করা দরকার, 

কারণ ইহা এমন কোনো৷ অবশ্যকরণীয় কাজ নহে, যাহা ভিন্ন জীবন 

ধারণ করা অসম্ভব। অনেকে ইহাকে বিশেষ দরকারী ভাবিলেণ বাস্তবিক 

ইহা দরকারী কাজ নহে । আমরা! এ কথা বলিতে পারি না যে, প্রান্কৃতিক 
নিয়মের বশীভূত হইয়। অনন্তোপায় হইয়া! পরিণত বয়সে আমরা ইহাতে 
লিপ্ত হই। বরং পূর্ব হইতে সংকল্প করিয়া জানিয়া শুনিয়! ইচ্ছা 
করিয়াই আমর! ইন্দ্রিয়সেবায় নিরত হইয়া থাকি। 

(০ 



বষ্ঠ অধ্যায় 

আজীবন ভ্রঙ্মচধ্য 

'বিবাহের পূর্বের এবং পরে সংযম রক্ষা করিতে বলিয়া, এবং আত্ম-সংযম 

অসম্ভব বা অনিষ্টকর নহে বরং ইহা সম্ভব এবং মন ও শরীরের পক্ষে 

হিতকর ইহা দেখানর পর বুরো৷ আজীবন ত্র্ষচর্য্য সম্বন্ধে এক অধ্যায় 
লিখিয়াছেন। তাহার প্রথম প্যারাটি এই £-. 

“কাম-বাসনার গোলামী হইতে মুক্ত বীরদের মধ্যে সর্বপ্রথম সেই 

সব যুবক যুবতীর নাম লওয়া দরকার, ধাহারা কোনে! মহান্ উদ্দেশ্য 

সাধনের জন্য আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া ব্রহ্ষচর্ধ্য পালন করা স্থির 

করিয়াছেন। তাহাদের এই দৃঢ় সংকল্পের ভিন্ন ভিন্ন কারণ আছে। 
কেহ অসহায় পিতামাতার সেবা করা কর্তব্য মনে করেন, কেহ মাতৃপিতৃ- 

হীন ছোট ভাইভগ্রীর মাতাপিতার স্থান গ্রহণ করেন, কেহ জ্ঞানের 

সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন, কেহ দরিদ্র অথবা রোগীর সেবায়, কেহ 

ধন্ধ বা নীতিশিক্ষা কার্যে আপনাকে নিয়োজিত করিতে চান। এই 

সংকল্প পালন করিতে গিয়া কাহাকে কাহাকেও পাশববৃত্তির সহিত 

ভয়ানক যুদ্ধ করিতে হয়, এবং ভাগ্যবশে কেহ কেহ ইন্দ্রিয় ঘা একরূপ 
প্রলুব্ধই হন না। তাহারা মনে মনে নিজের কাছে অথবা ভগবানের 

কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে সংকল্প তাহারা করিয়াছেন তাহা 

ত্যাগ করিবেন না এবং বিবাহের চিস্তা কর! তাহাদের পক্ষে ব্যভিচার 
সদৃশ । অবস্থা বিশেষে বিবাহ করা অবশ্থ কর্তব্য হইলেও, মহৎ ও 

উদার উদ্দেশ্ব-প্রণোর্দিত হইয়! বিবাহ না! করার সংকল্পও কোনো কোনো! 



আজীবন ব্রহ্গচর্ধ্য ৩১ 

স্থলে ন্যায়সঙ্গত। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোকে কেহ বিবাহ্ 
করিতে বলিলে তিনি কহিয়াছিলেন, “আমার পত্বী চিত্রবিদ্যা বড় 
হিংল্থটে ; তিনি সতীন বরদাস্ত করবেন না।» 

ধাহার1! আজীবন ব্রহ্মচ্ধ্য পালন করিয়ছেন, এইরূপ সকল প্রকার 
ইউরোপীয় বন্ধুর অভিজ্ঞতার বিবরণ বুরো! সাহেব তাহার পুস্তকে 

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাদের কথা উদ্ধৃত করিয়। আমি উপরের 

উক্তি সমর্থন করিতে পারি। শুধু ভারতেই শিশুকাল হইতে আমাদিগকে 
: বিবাহের কথ! শুনান হয়। বালকদের বিবাহ দেওয়া এবং তাহাদের 

জন্য যথেষ্ট অর্থ সম্পদ রাখিয়া! যাওয়া! ভিন্ন মাতাপিতার অন্ত চিস্তা অন্য 
উচ্চাকাঙ্ষা নাই। প্রথমটি অকালে বুদ্ধি ও শরীর ধ্বংস করে, দ্বিতীয়টি 
অলসতা র প্রশ্রয় দেয় এবং অনেক সময় লোককে পরগাছার স্তায় করিয়া 
তোলে । ব্রহ্মচধ্য ও দারিদ্রয-ব্রতের কঠোরতাকে আমরা অতিরঞ্জিত 

করিয়া থাকি এবং বলি ইহা! পালন করিতে হইলে অসাধারণ শক্তির 
দরকার। এ ছুটি জিনিষ আমরা মহাত্মা ও যোগীর জগ্ত রাখিয়া দি; 
একথা আমর ভুলিয়া যাই, যেখানে সাধারণ লোকের অবস্থা হীন সেখানে 
সাচ্চা মহাত্মা ও যোগীর উদ্ভব সম্ভব নহে। সদাচারের গতি কচ্ছপের 

গতির ন্যায় ধীর অথচ অবাধ, কিন্তু দুরাচার শশকের ন্যায় দ্রুত চলে । 

এই হিসাবে পশ্চিমের ব্যভিচারের সওদ! বিছ্বাৎগতিতে আমাদের নিকট 
আসে ও আপনার মনোমোহিনী চাকচিক্যের দ্বারা আমাদের চোখ 

ঝলদাইয়! দেয় এবং আমর! সত্যকে ভুলিয়! যাই। প্রতি মুহূর্তে পশ্চিম 
হইতে যে তার আসিতেছে, প্রতিদিন পাশ্চাত্য দেশের মাল বোঝাই 
হইয়। যে জাহাজ ,এখানে পৌছিতেছে, এবং এইরূপে যে চটকদার 
জিনিষ আসিতেছে, তাহা দেখিয়া ব্রদ্ষচধ্যব্রত পর্য্স্ত গ্রহণ করিতে 

আমরা লজ্জিত হইতেছি এবং দ্বারিপ্র্য-ত্রতকে পাপ বলিয়া ঘোষণা 



৩২ ছুর্নীতির পথে 

করিতে প্রস্তত হইয়াছি। পরস্থ ভারতবর্ষে আমরা পশ্চিমের যে রূপ 

দেখিতেছি, পশ্চিম সম্পূর্ণরূপে তাহা নহে। দক্ষিণ আক্রিকার শ্বেতাঙ্গগণ 
সেখানকার ভারতীয় বাপিন্দাদিগকে দেখিয়া, সমস্ত ভারতবাসীর চরিত্র 

সম্বন্ধে একটা ধারণ পোষণ করিয়া যেমন ভূল করে, সেইরূপ 

ইউরোপ হইতে প্রতিদিন যে লোকজন ও মালপত্রাি আসিতেছে, 

তাহ! দেখিয়া পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে ধারণা কর আমাদের ভুল হইবে। 

যাহার! এই ভ্রমের পরদা সরাইয়া ভিতরের বস্ত দেখিতে সক্ষম, তাহারা 

দেখিতে পাইবেন যে, পশ্চিমেও পবিত্রতা এবং শঞ্তির একটি ক্ষুত্র 

অথচ অফুরন্ত উত্স আছে। ইউরোপের মহ] মরুভূমিতেও এন্প সব 

ঝরণা আছে, ঘেখানে যে-কেহ্ ইচ্ছা করিলে সর্বাপেক্ষা পবিত্র জীবন- 

বারি পান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে । সেখানকার শত শত স্ত্রীপুরুষ 
স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচধ্য ও দারিত্য-ব্রত গ্রহণ করির! থাকেন, এ জন্য কেহ 

ভূল করিয়াও গর্ব অথবা! হৈ চৈ করেন না। তাহারা নম্রতার নহিত 
গ্ব-জন অথবা দেশসেবার জন্য ইহাতে ব্রতী হইয়া থাকেন। আমরা 

বলিয়া থাকি যে, ধন্মের সহিত সংসারের সাধারণ কাজের কোনো সম্বন্ধ 

নাই এবং যে সব যোগী হিমালয় পর্ববতস্থ বন অথবা গুহায় একাস্তবাস 
করিতেছেন ধশ্ম শুধু তাহাদের জন্য । যে_ আধ্যাত্মিকতা লোকের. 

দৈনন্দিন জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্তঃ যার প্রভাব সংসারের উপর্_ 
০০ দা ডাগর হর খান ২ ৮) 

খর পনর এরই টিং, ০৪৭৩) রানা * এজি 

পড়ে না, তাহা আকাশ কুম্ুম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সপ্তাহে সপ্তাহে 
যাহাদের জন্ত 'ইয়ং ইতডিয়া” লেখা হয়, সেই সব যুবক যুবতী জানিয়া 
রাখুন যে, যদি তাহারা তাহাদের পারিপার্থিক অবস্থা পবিত্র করিতে 

এবং দুর্বলতা পরিহার করিতে চান, তবে ব্রহ্ষচর্ধ্য ব্রত পালন করা 
তাহাদের কর্তব্য; তাহাদের ইহাও জানা দরকার, তাহার! যেবধূপ 
গুনিয়৷ আসিতেছেন, ব্রক্ষচর্্য পালন করা তত কঠিন নহে। 



০৩ সপ 

আজীবন ত্রহ্ষচর্য্য ৩৩ 

বুরো সাহেব আরও বলেন, “বর্তমান সমাজ-বিজ্ঞান যে পরিমাণে 
আমাদের নৈতিক অভিব্যক্তির অনুসরণ করিবে* এবং যত গভীর- 
ভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত আমরা সমাজের বাস্তব সমস্যা আলোচনা 
করিতে পারিব, সমন্ত ইন্দ্িয়ংঘমের কাজে ব্রহ্ষচর্যের সহায়তার মূলা 
আমরা সেই পরিষাণে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব। বিবাহ করা 

আবশ্যক মানিয়া লইলেও, সকলে বিবাহ করিতে পারে না, অথবা 

সকলের পক্ষে ইহা আবশ্যক কিংবা উচিত বলা যায় না। যাহাদের 

কথা পূর্ববে বলা হইয়াছে তাহার! ভিন্ন আরও তিন শ্রেণীর লোক 
আছে, যাহাদের ' পক্ষে ব্রক্ষচ্ধ্য পালন করা ভিন্ন অন্ত কোনো 
পথ নাই; (১) যে সব যুবক-যুবতী অর্থনৈতিক কারণে বিবাহ 

' পিছাইয়! দেওয়া উচিত মনে করে; (২) যাহাদের উপযুক্ত 
পাত্র-পাত্রী জোটে না; (৩) যেসব লোকের এমন কোনো রোগ 
আছে যাহ! সম্তান-সম্ততিতে সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা আছে, অথবা 
যাহারা অন্য কোনো কারণে বিবাহের চিন্তা বিলকুল ত্যাগ করি- 
যাছে। কোনো মহত কাব্য বা উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য যে সব স্ত্ী-পুরুষ 
মানসিক ও শারীরিক শক্তির পূর্ণ অধিকারী এবং কখনও কখন ৪ যথেষ্ট 
ধনসম্পদের মালিক হইম্বাও আজীবন ব্রদ্ষচর্ধা পালন করেন, তাহাদের 

দৃষ্টাস্তে যাহারা বাধ্য হইয়! ব্র্ষচর্যা পালন করেন, তাহাদের ব্রতপালনে 
অনেক সাহাযা হয়। শ্বেচ্ছা-পূর্বক যাহারা ব্রহ্ষচধ্য ব্রত ধারণ 

করিয়াছেন, তাহাদের নিকট ব্রহ্মষচারীর জীবন অসম্পূর্ণ মনে হয় না, 
বরং ইহাকে তাহারা মহৎ ও পরমানন্দপূর্ণ মনে করেন। তাহাদের 
ব্রতপালন দেখিয়) অবিবাহিত এবং বিবাহিত উভয় প্রকার ব্রহ্মচারীর 
নিজেদের ব্রতপালনে উৎসাহ আসে। তাহারা ইহাদের পথ-প্রদর্শক | 

বিবাহ করার যোগ্য বয়স যাহাঁদের হয় নাই, আজীবন ক্র্ষচর্্য 
ত 



৩৪. ছুর্নীতির পথে 

_খালন করার দৃষ্টাস্ত দেখিয়া, তাহারা যৌবনকাল সংঘতভাবে কাটান 
সভভব মনে করিবে, প্রবিবাহিতেরাও ইহা হইভে এই শিক্ষা পাইবেংযে, 
যতই সঙ্গত হউক না কেন, তাহাদের স্বার্থচিস্তা যেন কখনও নৈতিক 

মহত্ব ও প্ররুত প্রেমের উচ্চতর আহ্বানকে ছাপাইয়! না উঠে। 
ফোরপ্টার বলেন, “ত্রক্ষচর্ধ্য-্রত বিবাহ-প্রথার মূল্য কমায় না) বরং 

ইহা দাম্পত্যবন্ধনের পবিত্রতা বৃদ্ধির সাহায্য করে; কারণ ইহা 
স্পষ্টভাবে দেখায় যে, প্রকৃতির তাড়ন! সত্বে মানুষ ইন্দ্রিয়ের অধীনতা 
হইতে মুক্ত হইতে পারে। সাময়িক খেয়াল ও ইন্দ্রিয়ের তাড়নার 
সময় ক্রদ্মচরধ্য-ব্রত বিবেকের ন্যায় কাজ করে। ব্রক্ষচর্ধ্য এই হিসাবে 
বিবাহিতের পক্ষে কবচ সদৃশ যে, ইহার কল্যাণে বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে 
বুঝিতে পারে, তাহারা একে অপরের ইন্দরিয়তপ্তির সাধন মাত্র নহে 
এবং প্রলোভন সত্বে তাহার! ইন্দ্রিয়ের উপর প্রতৃত্ব করিতে সক্ষম। 

যাহারা চিরকৌমার্যকে অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বলিয়া তাচ্ছিলোর 

সহিত উড়াইয়া দিতে চায়, তাহারা জানে না তাহারা কি করিতেছে। 
তাহারা দেখিতে পাইতেছে না, যে চিন্তার ধারা অনুসারে তাহারা 
আলোচনা করিতেছে, কঠোর তর্কশান্ত্র অনুসারে সেই পথে চলিলে 

তাহাদিগকে বেশ্যাবৃত্ি ও বহুবিবাহ সমর্থন করিতে হইবে । বিষয়্- 

বাসনার বেগ যদি অদম্যই হয়, বে বিবাহিত লোকেই বা কিবূপে 
পবিজ্রজীবন যাপন করিবে? তাহার! তুলিয়া যায় যে, রোগ কা অন্ত 

কোনে কারণে কখনও কখনও দম্পতির একজনের অক্ষমতার জন্ত 

অপরের আজীবন ব্রদ্ষচরধ্য পালন করা অনিবাধ্য হইয়া পড়ে । কেবল এই 

_ ক্কারণেই ক্রক্ষচধ্যের যত মহিমা আমরা শ্বীকার করিব, এক-পত্বী-ব্রতের 
. আরর্শও তত উচুতে স্থাপন কর! হইবে। | 

শাকের পতি 



অপ্তম অধ্যায় 

নিকাহ সংক্ফাল 

যে অধ্যায়ে যাবজ্জীবন ত্রহ্ষচরধ্য পালনের বিষয় লিখিত হইয়াছে, 
ভার পরের অধ্যায়গুলিতে বুরে! বিবাহের কর্তব্যতা এবং বিবাহবন্ধনের 
'অচ্ছেদ্যতা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন । যাবজ্জীবন ব্রহ্থচর্য্য 
পালনকেই সর্বোচ্চ আসন দেওয়া সত্বে তিনি বলিয়াছেন অধি- 
কাংশ লোকের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে বলিয়া, ভাহাদের বিবাহ 
করা কর্তব্য । তিনি দেখাইয়াছেন যে, বিবাহের উদ্দেশ্ট এবং বিবাহিত 
জীবনের নিয়মগুলি ঠিকরূপে বুঝিতে পারিলে জন্ম-নিরোধের জন্য ক্রিম 
উপায় অবলম্বনের পক্ষে বলার কিছুই থাকে না। কুশিক্ষার ফলেই 
বর্তমান সময়ে দুর্নীতির প্রাছূর্ভাব হইয়াছে । তথাকথিত অগ্রগামী 
লেখকগণ বিবাহপ্রথাকে উপহাস করিয়াছেন। বুরো ইহাছের মত. 
'আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন £-- 

“এই সকল ভূয়া নীতিবিদগণের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই প্রকৃত নীতি- 
জানের অভাব দেখা যায়; এমন কি অনেক স্থলে ইহাদের মধ্যে খাটি 
সাহিত্যিকতারও অভাব লক্ষিত হয়। তবে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের পক্ষে 
মঙ্গলের কথা এই যে, ইহাদের মত বর্তমান কালের প্রকৃত মনম্তত্ববিদ 
ও সমাজতত্ববিদগণের মতের সম্পৃণ বিরোধী। চিন্তাশীল লোকে 
মনোরাজ্য এবং জীবনের গভীর তত্বগুলি যে ভাবে" আলোচনা করেন, 



৩৬ দুর্নীতির পথে 

তার সহিত বর্তমান কালের হৈ চে পূর্ণ সংবাদপত্র, উপন্তাম এবং 

ধিয়েটারের বিরোধ ।এই যৌন্সন্বন্ধের আদর্শ বিষয়ে যত অধিক, এমন 
আর কিছুতে নয়।” 

শ্রীযুক্ত বুরো৷ সাহেব বিবাহ-নিরপেক্ষ অবাধ মিলনের পক্ষপাতী নহেন। 
তিনি মডেষটিনের সহিত একমত এবং ইহার্দের মতে, “বিবাহ নরনারীর 
স্বধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ স্থাপন করে, এই মিলন চিরজীবনের জন্য এবং 

ইহা ছারা মানবজীবনের শ্রেয় ও প্রেয় একীভূত হয়। বিবাহ কেবল- 

মাত্র একটি আইনের চুক্তি নয়, ইহা একটি ধণ্মানুষ্ঠান এবং ইহার গুরুতর 
নৈতিক দায়িত্ব আছে। ইহার কল্যাণে বনের মানুষ সভ্য হইয়াছে । 
বিবাহ হইলেই নরনারী যাহা খুসি করিতে পারে এব্ন্প ভাবিলে অত্যন্ত 
ভুল কর! হইবে; এমন কি স্বামী স্ত্রী যখন সন্ভানোৎ্পাদনের নাতি 

লত্ঘন করেন না, তখনও কেবলমাত্র বিলাস বাসন! চরিতার্থ করার জন্য 

নানাপ্রকার মৈথুনভঙ্গীর আশ্রয় লওয়া অন্থুচিত। এই নিষেধ ব্যক্তি- 

গতভাবে তাহাদের যতখানি উপকার করিবে, সমাজেরও ততখানি 

উপকার করিবে। দেখিতে হইবে বিবাহ যেন সমাজের মদ্দল ও 

পরিপুষ্টির কারণ হয়।' লেখক বলিতেছেন, 'পূর্ণ সংবমের পথ হইতে 

বিচ্যুত হইয়া যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার স্থযোগ বিবাহিত জীবনে 
লর্ধ্বদাই উপস্থিত হয়, এবং এগুলি প্রকৃত প্রেমের বাধাস্বরূপ। এই, 

বিপদ হইতে মুক্ত হওয়ার একমান্্র উপায় সর্বদা সতর্ক থাকা যেন 

ই্জিয়ভোগের পরিমাণ বিবাহের উদ্দেশ্টাস্থমোদিত গণ্ডী অতিক্রম না 
ক্করে। স্যালেমের সাধু ফ্রান্সিস বলেন, “তীত্র গধধ সেবন করা সব 

. সময় বিপজ্ছজনক। কারণ যদি মাত্রা বেশী হইয়া গড়ে, অথবা উষধ 
 শ্রস্তত করায় কোনো দোষ থাকে, তবে গুরুতর ক্ষতি হয়। বিবাহ: 
- খ্াহমোদিত এবং লাম্পট্য নিবারণ ইহার অন্ততম উদ্দেশ্ত। ইহা 
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লাম্পট্যের ধধ বটে, কিস্ত এ বড় জোরালো! ওধধ? স্কৃতরাং সাবধানে 

ব্যবহার না করিলে ইহাতে বিপদও ঘটে ।” 

কেহ কেহ বলেন, “সকলেই হ্বেচ্ছামত বিবাহ করিতে বা বিবাহ 
ভঙ্গ করিতে পারে কিংবা কোনো প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া 

অবাধে ইন্দিয়সেবা করিতে পারে ।» শ্রীযুক্ত বুরো এই মত খণ্ডন 
করিঘাছেন। তিনি বলেন, “নিজের ইচ্ছাণত বিবাহ করার অথবা 

নিজের সুবিধার জন্য অবিবাহিত থাকার অধিকার সকলেরই আছে 

এক্ূপ মনে করা তুল। আরও তৃল হইবে যদি আমরা মনে করি 

'যে, খুশীমত বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার স্বামী-স্ত্রীর আছে 
পরস্পরকে মনোনীত করিয়া লইবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে কিন্তু 

মনোনয়নের পূর্বেই, নবজীবনের দায়িত্বভার যাহার সহিত একসঙ্গে বহন 

করিতে হইবে, তাহার সম্যক পরিচয় লওয়! এবং সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে 

বিবেচনা করা আবশ্তটক | কিন্তু বিবাহ হইয়া গেলে এবং একবার 

স্ত্রী পুরুষের দৈহিক মিলন সংঘটন হইলে তাহার বিপুল ফল কেবল 

ছুটিমাত্র প্রাণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া নানাদিকে বহুদূর পর্যাস্ক 
বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বর্তমান কালের উচ্চ খল ব্যক্তিগত স্বাতস্তরোর 
যুগে দম্পতির পক্ষে এই ফলের গুরুত্ব উপলব্ধি কর! হয়ত সম্ভব নয়? 

কিন্তু যখনই গৃহের ভিত্তি নড়িয়া যায় এবং উচ্ছত্খল ইন্জ্িয়লালসা এক- 
'বিবাহের মঙ্গলকর সংযমের স্থান অধিকার করে তখনই সমাজদেছে 
নানাগ্রকার পীড়া উপস্থিত হইয়া এ গুরুত্ব উপলদ্ধি করায়। এসব 
বছদূর বিস্তৃত ফলাফল এবং হুম কার্ধাকারণ সন্বদ্বগুলি ধিনি উপলদ্ধি 
করিতে সক্ষম তিনি, মানুষের অন্ান্ত প্রথার মত বিবাহ প্রথাও ফ্বে. 
বিবর্তনশীল ইছা জানিয়া ভীত হইবেন না, কারণ এ কথা নিশ্চিত যে 
'বিবাহবন্ধন যত নিবিড় হইবে, বিবাহের আদর্শও তত উন্নত হইবে) 



৩৮ দুর্নীতির পথে 

পরম্পরের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার দাবী করিয়া 

আজকাল বিবাহবন্ধনের অচ্ছেদ্যাতার বিরুদ্ধে যে আক্রমণ চলিতেছে, 

তাহাতে বিবাহবন্ধন যে অচ্ছেদ্য এই নীতির সামাজিক মূল্য আরও, 
অধিক স্পষ্ট হইয়! উঠিতেছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী যে নীতির 
সামাজিক মূল্য আমর1 বুঝিতে পারি নাই পরন্ত যাহা আমাদের নিকট 

একটি ধর্মের শাসন-মাত্র ছিল, তাহা যে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের 
পক্ষেই একাস্ত মঙ্গলকর--কালক্রমে ইহা! আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া 

উঠিতেছে। 

_... ধবিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য এই নীতি একটি কথার কথা নহে, পরস্ত 
ইহার সহিত মানুষের ব্াক্তিগত ও সামাজিক জীবনের নিগুঢ় যোগ 
আছে। ধাহার! ক্রমোক্নতিবাদ প্রচার করেন, তাহাদের ভাবিয়া দেখা 

উচিত, কিসের দ্বারা মানবজাতির এই সর্ধজনবাদ্িত অনস্ত উন্নতি সম্ভব 
হইতে পারে। ফোরষ্টার বলেন :__দদায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি, স্বেচ্ছায় শাসন 

মানিয়া লইবার শিক্ষা, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাগুণের উৎকর্ষ, স্বার্থপরতার' 
দমন, ক্ষয়কর এবং উচ্ছঙ্খলতার পরিপোষক বৃত্তির আক্রমণ হইতে 
মনকে রক্ষা করাঁঁ-মান্থষের এই সকল গুণই অধিকতর উন্নত 
সামাজিক জীবনের পক্ষে সতত এবং একাস্ত আবশ্যক। সহসা 

 গ্রবত্তিত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দরুণ মানব-সমাজে যে বিশৃঙ্খল! হওয়া, 
সম্ভব, তাহ! হইতে এই সকল গুণই আমাদিগকে রক্ষা করিবে । অর্থ" 

 নীতিক্ষেত্রের নিশ্চলতা ও সাফল্যের সহিত অক্কত্রিম ও একনিষ্ঠ 
. সাষাজিক সহযোগিতার মিলন হইলেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির 
ূ সামজস্য সাধিত হয়। এই সকল মূল কারণ উপেক্ষা করিয়া কোনো 

অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনিতে গেলে তাহা স্বতই কুফলদায়ী হইবে ৮ 
আভএব যৌনসনবদ্ধেরবিভিনজ আদরশপুলির প্রন্ৃত নৈতিক ও সামানিক- 
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মূল্য নির্ধারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রশ্মটির উত্তর দিতে হইবে। 

কোন্ আদর্শে চলিলে আমাদের সমগ্র সামাজিক জীবনের গভীরতা ও 

শক্তি বৃদ্ধি হইবে? কিসে সর্বদা আমাদের দায়িস্থজ্ঞান ও ত্যাগ প্রবৃত্তি 

বাড়িবে এবং লোভ চঞ্চলতা ও উচ্ছতঙ্খলত। কমিবে? এই সব দিক 

হইতে বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে সন্দেহ থাকে না যে, এক-বিবাহ 

প্রথাই সকল উন্নত সভ্যতার অংশ এবং প্রক্কৃত উন্নতি বিবাহবন্ধনকে 

শিথিল না করিয়া নিবিড় করে। দায়িত্জ্ঞান, সহান্ৃভৃতি, আত্মসং্যম, 

সহিষ্কতা এবং পরস্পরের নিকট শিক্ষালাভ করা-সামাজিক জীবনের 

পক্ষে প্রয়োজনীয় এই সব গুণের শিক্ষাক্ষেত্র পরিবার। পরিবার 

শিক্ষার এই কে্দস্থানটি অধিকার করিয়া! রহিয়াছে, কারণ পারিবারিক 

বন্ধন অচ্ছেদ্য ও চিরস্থায়ী এবং এই স্থায়িত্বের দরুণ পারিবারিক 

জীবন অন্য প্রকার জীবন অপেক্ষা গভীরতর, দৃঢ়তর এবং পরস্পর 

মিলনের পক্ষে অধিক উপযোগী । এক-বিবাহ প্রথাকে মানুষের যাবতীয় | 

সমাজব্বস্থার মন্স্থল বলা যাইতে পারে ।” . 

তারপর বুরো৷ অগন্ত কৌত্এর লেখা উদ্ধৃত করিতেছেন, “আমাদের 

হৃদয় এত চঞ্চল যে, ইহার চঞ্চলতা ও খেয়ালসমূহ সংযত রাখার জন্য 

সমাজকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়? নতুবা মানুষের জীবন কতকগুলি 

অকিঞিংকর ও অর্থহীন অভিজ্ঞতার সমষ্টি মাত্র হইয়া পড়ে। 

ডাক্তার টুলু বলেন, 'প্রণয়প্রবৃত্তি অদম্য এবং ইহার দাবী যে-কোনো 

উপায়ে পূরণ করিতে হইবে এই ভ্রাস্ত ধারণা বছ দম্পতির সখের অন্তরায় 

হইয়া থাকে। প্রবৃত্তির কবল হইতে ক্রমশ মুক্ত হওয়াই কিন্তু মান্থষের 

মনযযতব বৃদ্ধি ও তাহার ক্রমবিকাশের চিহ্ন স্বরূপ । বাল্যকালেই, া 

৫ জাছন। মূল অভানাল দত রা 

নি সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে রৃতিসতন শিখিতে ফবে। ইহা 
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কল্নামাত্র নহে এবং ইহাকে কাজে পরিণত করাও অসাধ্য নহে।_কারণ_ 

যাহাকে আমরা ইচ্ছাশক্তি বলি সেই. শক্তির দ্বারা আমাদের স্বভাৰ, 
গঠিত হয়। ধাতে সপ না বলিয়া, যখন লোকে দায়িত্ব এড়াইতে চায়, 

তখন বুঝিতে হইবে ইহা ছূর্বলত। ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেব্যক্তি 

বাস্তবিক বলবান, উর সময়ে সে লি তাহার শি প্রয়োগ করিতে, 

জানে। 



অষ্টম অধ্যায় 

উপসহহাল্প 

এই প্রবন্ধমাল! শেষ করার সময় হইয়'ছে। শ্রীযুক্ত বুরো৷ মালথাসের 
মৃত যে ভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহা এখন আলোচনা করার দরকার 

নাই। “লোকসংখ্যা অতি বৃদ্ধি হইতেছে, এবং মানব জাতিকে যদি 

ংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হয়। তবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে” 

এই কথা প্রচার করিয়া মালথাস তাহার সমসাময়িক লোকদের তাক 
লাগাইয়া দিয়াছিলেন। পরস্ত মালথাস সংযম সমর্থন করিতেন, অন্যপক্ষে 

আজকালকার নয়া-মালথাস-পন্থীর! সংযম সমর্থন করেন না, কিন্তু ওধধ- 

পত্র ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে লোককে পাশববৃত্বি চরিতার্থ করার ফল 

এড়াইতে বলেন । শ্রীযুক্ত বুরো নৈতিক উপায়ে অথবা ইন্্িয়ংযম 

হারা সন্তান নিরোধের কথা সানন্দে সমর্থন করেন এবং শষধপত্র ও 

ঘন্ত্রাদির তীত্র নিন্দা করেন। ইহার পর তিনি শ্রমিকদের অবস্থা ও. 

জন্মহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 

ও মানবতার নামে যে ভয়ানক ছূর্নাতি চলিতেছে, তাহা দমন করার 
উপায় আলোচনা! করিয়া তাহার পুস্তক শেষ করিয়াছেন। তিনি, 
বলেন, লোক-মত গঠন ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা 

দরকার--এবং এজন্ত রাষ্ট্রীয় সাহায্যের প্রয়োজন আছে। কিন্ত তিনি 

টিসি উপরই বেশী ভরসা রাখেন। একে তো 
ছু্নীতিকে মামূলী উপায়ে বন্ধ করা যায় না, তার উপর ইহাকে যখন 
ধন্দনীতি বলিয়া ঘোষণ| করা হয় এবং নীতিকেই এ নধবিশবাস রর 
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দুর্নীতি বলা হয়, তখন তো ছুর্নীতিকে মোটেই ঠেকান যাইবে না। 
সম্তান-নিরোধের সমর্থকগণ ্রন্মচধ্যকে শুধু অনাবশ্তক বলিয়া নিরস্ত 
হন না, বরং তাহারা ইহাকে ক্ষতিকর বলিয়া নিন্দা করেন । এ অবস্থায় 
নিরস্কুশ পাপাচার ঠেকাইতে গেলে শুধু ধন্মই সফল প্রদান করিবে। 
খন্মকে এখানে যেন সঙ্কীর্ণ অর্থে ধরা না হয়। ব্যক্তি ও সমাজ ধর্মের 
ঘারা যেরূপ প্রভাবান্ধিত হয়, অপর কিছুর দ্বারা সেরূপ হয় না। ধর্মগত 
জাগরণের অর্থ পরিবর্তন, বিপ্লব অথবা! পুনর্জন্ম । শ্রীযুক্ত বুরো সাহেব 
বলেন, ফরাসীজাতি যে নৈতিক অধঃপতনের পথে নামিতেছে, তাহা 
হইতে এরূপ কোনো মহাশক্তি ভিন্ন আর কিছুই তাহাকে রক্ষা করিতে 
পারিবে না। 

রী রম % 

এখন গ্রন্থকার ও তাহার পুস্তকের আলোচনা শেষ করিলাম! 
ফ্রান্স, ও ভারতের অবস্থা একপ্রকার নহে। আমাঁদের সমস্যা অন্ত 
প্রকার। কৃত্রিম উপায়ে গর্ভনিরোধের চেষ্টা ভারতে সার্বজনীন হয় 
নাই। শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও কদাচিৎ ইহার প্রয়োগ দেখা 
যাইতেছে। আমার মতে ভারতে ইহা প্রচলনের কোনো কারণ ঘটে 
নাই । অধিক সন্তানসস্ততি থাকার জন্য কি ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় 

. শ্অন্থবিধায় পড়িয়াছে? ছুই একটি উদ্বাহরণ দিলে প্রমাণিত হইবে না 
থে, অধ্যবিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মহার অতি মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে । 
ভারতে যাহাদের অন্ত ক্ুত্রিম উপায়ে গর্ভনিরোধের কথা শুনিয়াছি, 
তাহারা বিধবা! এবং অগ্পবযস্কা স্ত্রী। একক্ষেত্রে গো্ছন সহবাস নিষেধ 
করা হইতেছে না, কিন্তু জারজ সন্তানের জন্ম বন্ধ রাখার চেষ্টা 

 হছইভেছে; অন্তক্ষেত্যে বালিকা-পত্থীর উপর বলাৎকার বন্ধ করা হইতেছে 
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না, কিন্তু তাহার গর্ভসঞ্চারকে ভয় করা হইতেছে। তারপর থাকে 

অন্থস্থ ও নিস্তেজ যুবকগণের কথা ; ইহারা নিজের, অথবা অন্তর স্ত্রীর 
সহিত অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়সেবা করিতে চায় এবং পাপ জানিয়াও 

ইহাতে লিপু হইয়া ইহার ফল এড়াইতে ইচ্ছক। সামি বিশেষ জোর 
দিয়া বলিতে চাই, যাহীরা ইন্জরিয়সেবা করিতে ইচ্ছক অথচ সন্তানের 
জনক জননী হইতে অনিচ্ছুক, ভারতের জন্মসমুদ্র মধ্যে একপ মুস্থদেহ 
্্ী-পুরুষের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। “তাহারা যেন তাহাদের কথা 
জাহির করিয়া না বেড়ায়, কারণ যদ্দি ইহা! ব্যাপক হইয়া পড়ে, 
তবে ইহাতে যুবক-যুবতীর সর্বনাশ নিশ্চিত। এক মহা কৃত্রিম শিক্ষা 

পদ্ধতি যুবকদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। 
অনেক স্থলে আমরা অপরিণত বয়স্ক পিতামাতার সম্তান। স্বাস্থারক্ষার 

নিয়ম মানি না বলিয়া, আমাদের শরীর নষ্ট হইয়াছে। উত্তেজক 

মসলাযুক্ত অপুষ্টিকর খারাপ খাদ্য আমাদের পাকয্ত্রকে দুর্বল করিয়া 

দিয়াছে । কৃত্রিম উপায়ে গর্ভনিরোধ করিয়া কিভাবে ইন্দ্িয়-পরিতৃপ্তি 

করার স্থবিধা হইবে, সে শিক্ষা আমাদের দরকার নাই । যাহাতে 

ইন্দ্িয়সংযম শিক্ষ! হয় এরূপ শিক্ষা আমাদের নিরস্ভর দরকার । যদ্দি 

আমরা মানসিক ও শারীরিক শক্তি হিসাবে দুর্বল থাকিতে না চাই। 

তবে সংযম পালন করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব এবং বিশেষ আবশ্তক, এ শিক্ষা 
যেন আদর্শ ও উপদেশ হইতে আমরা পাই । আমাদের মুক্তকঠ্ঠে ঘোষণা 

করা দরকার, যদ্দি আমরা ক্ষীণকায় “বামনের জাতি হইতে ইচ্ছা না 

করি, তবে যে জীবনী-শক্তি আমরা দিন দিন নষ্ট করিতেছি তাহা সঞ্চয় 
করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে । আমাদের বালবিধবাদিগকে গোপনে 

পাপ করার পরামর্শ দিতে হইবে না তাহাদিগকে বলিতে হইবে, 
ভাহারা যেন প্রকাশ্যভাৰে সাহসের সহিত আবার বিবাহ করার ইচ্ছা 
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প্রকাশ করে। অল্পবয়স্ক মৃতদার পুরুষের ন্যায় তাহাদেরও পুনর্রিবাহের 
অধিকার আছে। লোকমত এমনভাবে গঠন করা দরকার, যাহাতে 

বাল/বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠে। আমাদের অস্থিরচিত্বতা, কঠিন ও 

অবিরাম শ্রমসাধা কাজে অনিচ্ছা, শারীরিক অযোগাতা খুব জীক- 
জমকের সহিত আরন্ধ অনুষ্ঠানেরও অসফলতা, এবং মৌলিকতার অভাব 

প্রভৃতির মূলে রহিয়াছে অত্যধিক বীর্যনাশ। আমি আশা করি, 
যুবকেরা ইহা বলিয়া আত্মবঞ্চন| করিবে না যে, সম্তানোৎপত্তি না হইলে 

| “শুধু ইন্্রিয়সেবার ফলে কাহারও কোনে! অনিষ্ট হয় না, ইহা লোককে 

ঘর্ধল করে না। আমি বলি সম্তানোত্পত্তির উদ্দেশ্টে ইন্দ্রিয়সেবা 

করিলে যে দুর্বলতা ও ক্লান্তি আসে, সম্ভাননিরোধ করার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম 

উপায় অবলম্বন করিয়! ইন্দ্রিয়সেবা করিলে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক 
শক্তি ক্ষয় হয়। 

মন নরককে স্বর্গে এবং স্বর্গকে নরকে পরিণত করিতে পারে । যদ্দি 

আমরা মনে করিতে আরম্ভ করি যে, ইন্দ্রিয়সেব! দরকার, ইহা! অনিষ্টকর 

অথবা পাপজনক নহে, তবে আমরা নিরস্তর ইহা তৃপ্তি করিতে চেষ্টা 

করিব এবং ইহাকে দমন করা অসম্ভব হইবে। পরন্ত যদি আমর! 
বিশ্বাস করিতে পারি যে, ইন্্িয়সেবা ত্বনিষ্কর, পাপজনক এবং 
'্অনাবশ্তক ও ইহ! সংযত করা যায়, তবে আমরা দেখিব যে পূর্ণভাবে 

 সন্দরিয়দমন করা সম্ভব। প্রমত্ত পশ্চিম নৃতন সত্য ও মানবের তথাকথিত 

 স্যাধীনতার নামে স্বৈরাচারের তীব্র মদিরা এ দেশে পাঠাইতেছে, তাহা 

হইতে আমাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। অন্যপক্ষে হদি আমরা 
 স্মামাদের পূর্বপুরুষদের বাণী ভূলিয় গিবা থাকি, তবে পশ্চিষের 
জানীদের যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সময় সময় আমাদের নিকট নিট 

 এপীছে আমরা যেন লই বীর ্ির বানী নি। ্ি 
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যুক্ত এওরুজ সাহেব “ন্তর্জনন ও জনন" স্বদ্ধে বহু তথাপূর্ণ সুন্দর 
একটি প্রবন্ধ আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। ইহ! শ্রীযুক্ত উইলিয়াম 
লোফ্টাস কতৃক লিখিত এবং ১৯২৬ সালের মার্চ মাসের ওপেন কোর্ট, 
পত্রিকায় বাহির হয়। প্রবন্ধটি স্থচিস্তিতত এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে লিখিত । 
লেখক দেখাইয়াছেন, সকল প্রাণীর শরীরে এই ছুটি কাজ চলে--শরীর- 
গঠন বা আভ্যন্তরীণ স্থষ্টি এবং জীবপ্রবাহ রক্ষার জন্ত বাহিরের সৃটি। 
এই প্রক্রিয়াকে তিনি যথাক্রমে অন্তর্জনন ও জনন নাম দিয়াছেন। 

অন্তর্জনন বা আভ্যন্তরীণ গঠন ব্যক্তির জীবনের ভিত্তি, এজন ইহা মুখ্য 
কাজ। জনন ক্রিয়া শরীর-কোষের আধিক্য হেতু হয়, এজন্য ইহা 
গৌণ। অতএব জীবন রক্ষার জন্য প্রথমত শরীর-কোষের পূর্ণতী' 
দরকার; তারপর জননের কাজ চলিবে । যেখানে শরীর-কোষ অপূর্ণ, 
সেখানে প্রথমে শরীর গঠনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জনন ক্রিয়া বন্ধ 
রাখিতে হইবে। এইবূপে আমর! জনন-ক্রিয়া স্থগিত রাখার এবং সংযম 

বা! ইন্দরিয়নিগ্রহের মূল পধ্যন্ত পৌছিতে পারি। আভ্যত্তরীণ গঠন 
স্থগিত রাখিলে মৃত্যু অনিবাধ্য--ইহাই মৃত্যুর কারণ। শরীর-গঠনের 
কাজ বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক কহিয়াছেন, “হ্ষি-প্রবাহ রক্ষার জন্ত 
সভা মানুষ প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক বেশী বাঁধ্যনাশ করে; ফলে 

শরীর গঠন ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় এবং ব্যাধি ও সা সৃতি | 

দেখা দেয়। ্ 
হিন্দু-দর্শনের সামান্য জ্ঞান যাহার আছে, শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেবের 

গ্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত নীচের অংশটি বুঝিতে তাহার কোনো অ্থবিধা' 
হইবে না। “অন্র্জনন কলের কাজের ন্যায় সন্ব্ধশূন্ত নহে) ইহাতে 
প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়? অর্থাৎ ইহার মধ্যে বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্ির 
প্রকাশ দেখিতে পাই। ইহা! চিন্তা করা অনভ্ভব যে,ন্দীবনের কাজ রা 



৪৬ ছুর্নাতির পথে 

_শ্ষলের মত চলে। এ কথা সতা যে আমাদের বর্তমান চেতনা হইতে 
এই প্রাণশক্তির ক্রিয়া,এত দূরে যে, দেখিয়া! মনে হয়, মানুষ অথবা! অপর 
জীবের ইচ্ছাশক্তি দ্বার| ইহা নিয়ন্ত্রিত হয় না। পরন্ত সামান্ত চিন্তা 
করিলেই ধারণা করিতে পারি যে, বয়ংপ্রাঞ্ধ লোকের বাহিরের গতি- 
'বিধি ও কাজ যেরূপ বুদ্ধির নির্দেশ অশ্নুসারে ইচ্ছাশক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত 

হয়, শরীর-গঠনের উপর সেরূপ বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির প্রভাব থাকা চাই। 
'মনোবিজ্ঞানবিদ ইহাকে অগোচর বলেন। আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক 
পাধারণ চিন্তার বাহির হইলেও ইহা আমাদের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে 

জড়িত। আমাদের চৈতন্তও সময় সময় স্থপ্ত অবস্থায় থাকে । কিন্তু ইহা 
আপনার কাজে এব্প জাগ্রত ও সাবধান যে, ক্ষণকালের জন্তও ইহ! 

_নিদ্রিত হয় না। 

শুধু শারীরিক স্থখের জন্যা বিষয়ভোগকরিলে আমাদের এই 
_'অগোচর ও অবিনশ্বর অংশের যে মহান ক্ষতি হয়। তাহার পরিমাণ কে 

করিতে পারে? জননের ফল মৃত্যু । মঙ্গমের ফলে পুরুষ মৃত্যুর দিকে 
অগ্রসর হয় এবং প্রসবক্রিয়া নারীর পক্ষে মৃত্যুতুলা। এজন্য লেখক 
বলেন, "যাহারা অনেকাংশে সংযমী অথবা সম্পূর্ণ ব্রহ্মচারী, তাহারা 

পুরুষত্ব ও জীবনীশক্তিসম্পন্প এবং রোগহীন হইবেই। যে বীজকোষ 
ক্র্ধগতি হইয়া শরীর গঠন করিবে, তাহাকে নামাইয়া আনিয়া জনন 

 অথব। শুধু ভোগের কাজে লাগাইলে, দেহের ক্ষয় পূরণে বাধা পড়ে; 
ইহাতে ধীরে ধীরে, কিন্তু হুনিশ্চিতরূপে, দেহের মহা ক্ষতি হয়। এই' 
সব ব্যাপার ভ্রী-পুরুষের ইন্জরিয়সেবার ভিত্তি। ইহা হইতে নশ্পূর্ণরূপে 
. ইন্জরিয় মন করিবার শিক্ষা না পাইলেও সংযম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
_ উপলব্ধি করা যায়_অথবা! কোনো প্রকারে কিছু না কিছু সংযমের মূল 
 শীতি বুঝা যায়। লেখক রাসায়নিক ভ্রব্য অথবা যক্ত্পাতির সহান্্তা 



উপসংহার ৪৭ 

'লওয়ার বিরোধী । তিনি বলেন, “ইহার ফলে আত্মসংষমের কোনো 
তাগিদ থাকে না এবং বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে ইচ্ছার হাস না হওয়া 
অথবা বৃদ্ধত্বের অক্ষমতা না আসা পর্য্যস্ত বীধ্যনাশ কর! সম্ভব হয়। ইহা 

ভিন্ন বিবাহিত জীবনের বাহিরেও ইহার একটা প্রভাব পড়ে। ইহা 

হইতে অনিয়ম উচ্ছজ্ঘল এবং নিক্ষল মিলনের দরজা খুলিয়া যায়; ইহা 

আধুনিক শিল্প, সমাজ ও রাজনীতি অনুসারে বিপদসন্কুল। পরস্ত এখানে 
এ সম্বন্ধে পুরাপুরি বিচার করার কোনো দরকার নাই। তবে ইহা বলা! 
যথেষ্ট যে, কৃত্রিম উপায়ে গর্ভনিরোধের ফলে বিবাহিত অবিবাহিত 
উভয্নবিধ জীবনে, অনুচিত ও অত্যধিক ইন্জরিয়-সেবার স্থৃবিধা হয়, এবং 

যদি আমার পূর্বের শরীর-শাস্তর সম্বন্ধীয় পেশ করা মুক্তি ঠিক হয়, তবে 
ইহাতে ব্যষ্টি ও সমষ্রির ক্ষতি নিশ্চিত। 

শ্রীযুক্ত বুরো৷ যে কথা বলিয়া তাহার পুস্তক শেষ করিয়াছেন, তাহা! 
প্রত্যেক ভারতীয় যুবকের অস্তরে গাঁখিয়া রাখা উচিত । সে কথা এই, 

“যাহারা সংযম ভবিষ্যৎ সেই সব জাতির হাতে।” 1 



পরিশিষ্ট (ক) 
জনন ও অভ্তজর্নন * 

১1 প্রাণীজগতে জনন 

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এককোষাত্মক প্রাণ পধ্যবেক্ষণ করিলে 
দেখা যায় যে, নিয্নতম শ্রেণীর গ্রাণীগণ একটি ছুইভাগ হইয়া নিজেদের 
সংখ্যা বৃদ্ধি করে। খাদ্য গ্রহণ করিয়! ইহারা বাড়িতে থাকে এবং 
যতদূর সম্ভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, প্রথমে ইহাদের প্রাণকেন্দ্র তাহার পর 
দেহটিও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ যখন 
ইহার! জল ও খাদ্য পায় তখন এই প্রকারেই ইহাদের দমস্ত প্রাণশক্তির 
প্রকাশ হইয়া থাকে । কিন্তু জল ও খাদ না গালে, অনেক সময় ছুইটি 
জীবকোষকে পুনমিলিত হইতে দেখা যায়) তাহার ফলে পুনর্ষৌবন 
প্রাথি হইতে পারে কিন্তু নৃতন জীবসষ্টি হয় না। 

বহুকোাত্মক প্রাণীদের মধ্যে আহার ও বৃদ্ধি ছাড়া আর একটি 

নৃতন জিনিষ দেখা যায়। দেহের বিভিন্ন কৌধসকল বিভিন্ন দৈহিক 

 ক্কার্যে নিযুক্ত হয়-.কতকগুলি আহার গ্রহণ করে, কতকগুলি তাহা 
. দেহের বিভিন্ন অংশে বণ্টন করে, এবং কতকগুলি চলাচলের কার্য্য করে) 

_ শ্রবং কতকগুলি, যথা ত্বক, আত্মরক্ষার কার্যে নিযুক্ত থাকে। যে সকল 
কোষ নৃতন কার্যে নিযুক্ত হয়, তাহারা আর পূর্বের স্তায় একটি ভাগ 
নি  হুইয়! ছুইটি হয় না, কিন্ত দেহের অপেক্ষাকৃত অন্তংস্থলে যে সকল কোষ | 
ধস পপ. পা 

* চিকাগো হইতে প্রকাশিত “ওপোন ফোর্ট” দামক গতিকার ১৯২৬ সালের মার্চ 
 শ্বীদে উইলিয়াম লোক টাস হেয়ার কত ক লিখিত প্রবন্ধ হইতে। 



প্রাণীজগতে জনন ৪৯ 

থাকে, সেগুলি পূর্বের স্তায়ই একটি ভাগ হইয়া! ছুইটি হঘন। যে নকল 
কোষের মধ্যে কার্ধান্ুসারে বহু প্রকার বিভাগ স্থত্টি হইয়াছে, তাহার! 

অস্ত:স্থলের কোষদিগকে রক্ষা করে। যে সকল কো পূর্বের স্থায় 
একটি ভাগ হইয়া! ছুইটি হয়, তাহার। এখন দেহের মধ্যেই এরূপ হয়-- 
অবশেষে কতকগুলি দেহের বাহির হইয়। যায়। কিন্তু এই সকল কোষের 

একটি নৃতন শক্তি লাভ হয়। পূর্বের যেমন ইহারা একটি ভাগ হইয়া 
দুইটি পুথক কোষ হইয়া যাইত, এখন সেবপ না হইয়া অন্তর্ভেদ হয় 

অর্থাৎ পৃথক ন৷ হইয়৷ একের মধ্যেই একাধিক প্রাণকেন্দ্রের সি হয়। 

বহুকোষাত্মক প্রাণীগণের নিজ নিজ জাতির আকার ও আকুতি না 
হওয়া পর্যন্ত এইরূপ চলিতে থাকে । কিন্তু এই সকল প্রাণীর দেহে 

আমরা একটি নৃতন ব্যাপার দেখিতে পাই। নবক্ষ্ট প্রাণকো যগ্ুলি 
কেবলমাত্র অথবা মুখ্যত পৃথক প্রাণী স্্টির জন্য দেহের বাহিরে আসে 

না; অপরপক্ষে তাহারা দেহের নানাকাধ্যেরত বিভিন্ন কোষসমঞ্্রির 

জন্ত থা প্রয়োজন কোষ জোগাইয়। থাকে । স্থৃতরাং জীবকোষগুলি ছুই 

প্রকার কাধ্য করিয়া থাকে, প্রথমত দেহের ভিতরের স্টি দ্বারা দেহের 

পুটিসাধন, দ্বিতীয়ত দেহের বাহিরের সৃষ্ট দ্বারা বংশ অথবা জাতিরক্ষা1!॥ 

এই ছুই প্রকারের ক্রিয়া আমর! সুস্মভাবে আলাদা করিয়া দেখিতে 
পারি এবং ইহাদের যথাক্রমে অন্তর্জনন এবং জনন নামে অভিহিত 
করিতে পারি। . কিন্তু একটি গুরুতর কথা এখানে মনে রাখা দরকার। 

অন্তর্জনন ক্রিয়ার উপর প্রত্যেক প্রাণীর অস্তিত্ব নির্ভর করে, এজস্ভ ইহা. 
মুখ্য ও প্রয়োজনীয় ; জননক্রিয়া জীবকোষের বাহুল্য হেতু হইয়া থাকে, 
অতএব ইহা গৌণ।, এই ছুই ক্রিয়াই খাদ্যগ্রহণ অথবা পুির উপর 
বিশেষরূপে নির্ভর করে। কারণ পুষ্টির অল্পতা হইলে অন্তর্জনন কমিয়া 
যায় এবং জননের আবশ্তকতা৷ অথব। সভভাবনাও থাকে না। প্রথমত 

এ রর 
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অন্তর্জনন, দ্বিতীয়ত জননের জন্য জীবকোষগুলির পোষণ করাই এই 
সুরে জীবনীশক্তির কাধ্য। যদি পুষ্টির অল্পতা হয়, তবে প্রথমে অস্ত- 
ননের দাবীই পূরণ করিতে হইবে এবং জননক্রিয়া বন্ধ রাখিতে 
হইবে। এইরূপে আমর! প্রাণীগণের জননক্রিয়া স্থগিত রাখার মূল 
কারণ জানিতে পারি এবং সেই মূল ধরিয়া মান্ঠষের যৌননীতির উন্নত 

আরগুলির যথ। ব্রন্মাচধ্য ও সন্যাসের অর্থ বুঝিতে পারি। অন্তর্জনন 
ক্রিয়া কখনও বন্ধ কর! চলে না, কারণ তাহা করিলেই মৃত্যু। মৃত্যুর 

স্বাভাবিক কারণ কি তাহাও এরূপে দেখা গেল অর্থাৎ অন্তর্জনন ক্রিয়া 

বন্ধই মৃত্যুর স্বাভাবিক কারণ । 

২। প্রীনীজগত্তে অন্ভজ নন 

যৌনবিভাগ বা লিঙ্গভেদ মনুষ্য ও জন্তগণের মধ্যে প্ররুতিগত হইয়াছে 

এবং ইহাদের মধ্যে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে । তাহা আলোচনা 

করার পূর্বে অযৌন-জনন এবং যৌন-জননের মধ্যবর্তী যে জননরীতি 
দেখ! যায় তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্তক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
ইহাকে 'হারমাফ্রোডাইট? (ছিলিঙ্গ ) এই পৌরাণিক নাম দিয়াছেন, 

কারণ ইহাতে একাধারে স্ত্রী-পুরুষের ক্রিয়া হইয়া থাকে। এখনও এক্সপ 
প্রকৃতিবিশিষ্ট কয়েক প্রকার জীব আছে। ইহাদের দেহের মধ্যে 

_ পূর্ববর্ণিত প্রকারে জীবকোষের বৃদ্ধি হইয়! থাকে; কিন্ত এ জীবকোব- 
- শফল একেবারে দেহের বাহিরে না আসিয়া সাময়িকভাবে দেহের এক 

অংশ হইতে উৎক্ষিপ্ঠ হইয়া অপর অংশে যুক্ত হয় এবং যতদিন পধ্যস্ত 

ভিষ্ন গ্রাণীরূপে বাচিয়া থাকার শক্তি লাভ না করে, ততদিন পধ্যস্ত & 
 স্ভাবে পুষ্ট হইতে থাকে । | 

উৎক্ষেপণের সমন্ব পথ্যস্ত ৮০০৮৪ যতখানি পরিণতি হইয়াছে, ৰ 
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অন্তত ততখানি পরিণতি লাভের সম্ভাবনা লইয়াই সন্তানের জন্ম হয়। 
এককোযাত্বক বহকোধাত্মক অথবা দ্বিলিঙ্গ--সকল প্রকার প্রাণীর 

বুদ্ধি সম্বন্ধে একথা খাটে । স্তরাং ক্রমবিকাশ মূলে জাতিগত নহে, 

ইহা প্রাণীগত অথবা ব্যক্তিগত । কোনো প্রাণী যখন সন্কানের জন্ম দেয়, 

তখন সে নিজে পূর্বের অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে থাকে অথবা থাকিতে 

পারে; ফলে তাঁহার সম্তানও সেই স্তর পর্যান্ত স্বভাবত পৌছিতে সমর্থ । . 
সন্তান জন্মদানের কাল প্রত্যেক জাতি ও প্রতোক প্রাণীর পক্ষে এক . 

নহে; তবে বলা যাইতে পারে, প্রাণীগণের দৈহিক পূর্ণতালাভের পর 
হইতে শরীরের শক্তি কমিতে আরম্ভ করার পূর্ব্ব পর্যন্ত সন্তান জন্ম 

দিবার প্রশন্ত কাল। দৈহিক পূর্ণতালাভের পূর্ব অথবা দেহের ক্ষয়িফুঃ 

অবস্থায় জাত সম্ভান অবস্থাঙ্ুঘায়ী দুর্বল ও নিকৃষ্টদেহ পাইয়া খাকে। 

শরীরের এই স্বাভাবিক ধণ্ম হইতেই আমরা এই যৌন-নীতি আবিষ্ধার 

করিতে পারি যে, যদি অন্তর্জননের হানি না করিয়া সুসন্তান ছ্বারা বংশ 

রক্ষা করিতে হয় তবে কেবলমাত্র দেহের পূর্ণাবস্থায় জননক্রিয়া করা 

উচিত। টু 

ঘবিলিঙ্গ জীব স্থষ্টির পরে কিভাবে স্ত্রী-পুরুষের লিঙ্গভেদ হইয়াছে, 
সে ইতিহাস আলোচন1 করার প্রয়োজন বোধ করি না, কারণ ইচ্ভার 
সত্যতা মানিয়া লয় যাইতে পারে। স্ত্রী-পুরুষভেদ-সমস্থিত প্রাণী 
গণের একটা নৃতন লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্তক | তাহা এই--. 
দ্বিলিঙ্গ জীবের ছুই অংশ এখন যে কেবল পৃথক-শরীর হইয়াছে তাহা 
নয়, পরস্ধ ইহারা এখন অপরের সাহাযা ব্যতীত বীজকোষ বা শুক্রফোষ 
উৎপন্ন করিতে থাকলে । পুরুষ জীব অন্তর্জননের অন্ত বীজকোষ উৎপর় 
করে-আবার এই বীঙ্জকোষই জননক্রিয়ার জন্ত বাহিরে উৎক্গিগ্ত 
হয় এবং পুরুষের) বীরধ্য বলিয়া অভিহিত হয়। শ্তরী-জীবও তদ্জগ 
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'বীজকোষ উৎপন্ন করে, তবে স্ত্রী কর্তৃক উৎপন্ন অণ্ড সকল বাহিরে নিক্ষিপ্ত 

না| হইয়া দেহের ভিতরেই থাকে এবং সেখানে ইহা পুরুষ-বীর্য্যের সহিত 
মিলিত হইয়! গর্ত উৎপাদন করে। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই 
খন্তর্জনন একান্ত আবশ্তকীয়। গর্ত সারের পর হইতে প্রতি মুহূর্তেই 
অন্তর্জননক্রিয়া ক্রমশ অধিক পরিমাণে চলিতে থাকে । দেহের পূর্ণতা- 
লাভের পর মানুষের মধ্য জননক্রিয়া হইতে পারে; ইহাতে জাতিরক্ষা 

হুয় বটে, কিন্তু ব্যক্তির উপকার যে হয় তাহ! বলা যায় না। অন্তর্জনন 

বন্ধ হইলে অথবা যথারূপ না হইলে, নিয়শ্রেণীর জীবের ন্যায় মানষেরও 

রোগ অথব! মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। মানুষের ভিতরেও ব্যক্তি এবং 

ভবিষ্যৎ জাতির স্বার্থ এইব্প পরম্পরবিরোধী হইতে দেখা যায়। যর্দি 
বীজকোযের আধিক্য ন৷ থাকে, তবে জননের জন্য ইহা ব্যয় করিলে 

'্ন্তর্জননের উপাদান কম পড়ে। প্ররুতপক্ষে সভ্য মানব-সমাঁজে জাতি- 

রক্ষার জন্য যতটা! প্রয়োঞ্গন তাহার অতিরিক্ত যৌন-সম্ভোগ চলে এবং 

ধ্রন্ধূপে অস্তর্জনন ব্যাহত হয়--ফলে রোগ ও অকালমৃত্যু দেখা দেয়। 

মানবদেহ সম্বন্ধে আর একটু বিশেষ আলোচনা করা যাউক। 

আমরা পুরুষের দেহকেই নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিব, যদিও শ্ত্রীদেহ 
শ্স্বদ্ধে একই কথা খাটে। 

_ কেন্দ্রীয় বীজকোষাগারই প্রাণের আদিম ও নিগৃঢ়তম আশ্রয়। প্রথম 
হইতেই ভ্রণ ক্ষণে ক্ষণে এবং দিন দিন জীবকোয বৃদ্ধির দ্বারা বাড়িতে 
খাকে; এই জীবকোষগুলি মাতার শরীর-নিস্ত রসের দ্বারা পুষ্ট হয় 
এখানেও জীবকোবগুলিকে পোষণ করাই জীবনের ধর্দ। এই জীবকোষ 
সকল যখন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সামগ়্িক অথবা 
স্থায়ী আকার এবং কার্ধ্যভার গ্রহণ করে। মাতৃদেহ হইতে জন্মলাভ 
করার পরও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। ভ্রণ মাতৃগর্ভে নাড়ী ছার 
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খাদা গ্রহণ করিত, তাহার পরিবর্তে শিশু এখন মুখ দিয়া খায়। জীব- 
(কোষগুলির পু্টি সাধনের জন্যই এই খাদ্য গ্রহ$। এই জীবকোষের 
সংখা! দ্রুত বুদ্ধি হইয়া থাকে, এবং শরীরের যখন যে অংশে প্রয়োজন 
তখন সেই অংশে গিয়! তাহারা অকন্মণা তন্তগুলির সংস্কার করিয়া থাকে! 

মূলকেন্ত্র হইতে জীবকোযগুলি রক্তে আমে এবং রক্তের সহিত শরীরের 
সর্বত্র যায়। জীবকোষগুলির এক একটি সমঠ্টি এক একটি দৈহিক 

ক্রিয়ার জন্য নিযুক্ত হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের মংস্কারকারধ্য করিয়া 

থাকে । এই জীবকোষগুলি নিজের! সহশ্রবার মরিয়া “জীবকোষের 

সমাজকে" অর্থাৎ দ্েহপ্রাণকে বাচাইয়া রাখে । ইহাদের “মৃত দেহ 

উপরের দিকে আসিয়া শক্ত হইয়া অস্থি, দত্ত, চর্ম, কেশ প্রস্ৃতিতে 
পরিণত হয় এবং দেহকে রক্ষা ও বলবান করে। ইহাদের মৃত্যুর 

বিনিময়েই দেহের উচ্চতর জীবন এবং তার উপর নির্ভরশীল অপর যাহা 

কিছু বাচিয়। থাকে । জীবকোবসকল যদি খাদ্য গ্রহণ না করিত, যদ্দি 

ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইত, যদি ইহারা শরীরের বিভিন্ন অংশে না 

যাইত এবং বিভিন্ন ক্রিয়া না করিত এবং পরিশেষে না মরিত তবে দেহ 

ঝাচিয়। থাকিতে পারিত না। | 

পূর্্বকথিত মতে দেখা যায় যে, বীজকোষ হইতে ছুই প্রকার প্রাণের 

উদ্ভব হয় ; (১) আভ্যন্তরিক বা৷ অন্তর্জননীয় (২) বাহক বা জননীয় ॥ 

অস্তর্জননই দেহের জীবনের ভিত্তি এবং অস্তর্জনন ও জননের উপাদান 

একই মূল হইতে আহত হয়। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে কিরূপে অন্ক-. 

জনন ও জনন অবস্থাবিশেষে পরম্পরবিরোধী হইয়া থাকে । | 

৩। আন্তজ্নন ও অগোচন্া 
ব্ন্তর্জনন ক্রিয়ার প্রকৃতি যাস্িক নহে, পরস্ত একটি জীব জগ. 

হ্ইয়। ছুইটি হইবার প্রপালীর স্তায় ইহা জৈবিক; অর্থাৎ ইহাতে বুদ্ধি 
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এবং ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ দেখা! যায়। যে শক্তিতে এক দেহ হইতে আর 
এক দেহ উৎপন্ন হইতেছে, দেহকোষসকল ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিষুক্ত 
হইতেছে-_তাহার প্রকৃতি যে বিলকুল নিজীব কলের ন্যায় তাহ ধারণা 
করা অসম্ভব। একথা সত্য যে, আমাদের বর্তমান চেতনা হইতে এই 
প্রাণশক্তির কার্য এতদুরে গিয়া পড়িঘ়াছে যে, দেখিয়া মনে হয়, প্রাণ- 
শক্তির কাধ্যের উপর মানুষের অথবা অপর জীবের ইচ্ছাশভির 

কোনো প্রভাব নাই। কিন্তু একটু চিন্ত। করিলেই বুঝা যায় বে, যেমন 
পরিণতদেহ মানুষের ইচ্ছাশক্তি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া তাহার 

কল কাধ্য এবং অঙ্গসঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি দেহগঠনের প্রথম 

অবস্থার প্রিয়া সকল অবস্থা উপযোগী এক ধরণের বুদ্ধি ঘ্বারা চালিত 
একপ্রকার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মনস্তত্ববিদগণ আজকাল 
ইহার 'অগোচর" নাম দিয়াছেন। ইহা আমাদের অস্তিত্বের অংশ। 

_ দিও আমাদের প্রাত্যহিক চিন্তাধারার সহিত ইহার যোগ নাই, তথাপি 
ইহা সদা! জাগ্রত এবং আপন কার্যে সদা তৎপর । আমাদের নিদ্রা 

সময় গোচর মন নিদ্রিত হয় কিন্তু এই অগোচরের নিজ্রা নাই। 
অস্তর্জননের ক্রিয়াসমূহ অগোচরের কর্তৃত্বাধীনে হয়। গর্ভসধারের 

পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ইহা বীজকোষ সকলকে দেহের রক্তে সঞ্চারিত 
ক্ষরে এবং শরীরের যেখানে যখন প্রয়োজন পাঠাইয় দেয়। যদিও বহু 

বিখ্যাত মনন্তত্ববিদের মত অন্তর্ূপ, তখাপি আমি বলিতে চাই যে 

অগোচরের কার্য জীব লইয়া, জাতি লইয়! নয়, সুতরাং ইহার প্রধান 
পাক্ষোর বিষয় অন্তর্জনন। “অগোচর' জাতির ভালমন্দের জন্ত ব্যস্ত” 
এ কথা কেবল এক অর্থে বলা যাইতে পারে--তাহা এঁই যে, অগোচরের 

্বারা জীবের দেহগঠন একবার যে উন্নত অবস্থায় নীত হয়, অগোর্টর 
 ভাহাকে স্থায়ী করার চেষ্টা করে। কিন্ধু ইহা অদভবকে সম্ভব করিয়া 
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তুলিতে পারে না--গোচর মনের ইচ্ছাশক্তির সাহাযা লইয়াও ইহা 

প্রাণীকে অনন্তকাল ধরিয়া বাচাইয়। রাখিতে গ্ধারে না। ম্বতরাং 

মৈথুনাসক্তির দ্বারা ইহাকে স্থষ্টি করিতে হয়। মৈথুনাসক্তিতে গোচর 
এবং অগোচর মনের ইচ্ছাশক্তি একত্র মিলিত হয় এরূপ বলা যাইতে 

পারে। মৈথুনে যে আনন্দ আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, মৈথুনকার্ের 
দ্বারা জীবের উদ্দেশ্ত ভিন্ন অপর কোনো (অর্থাৎ জাতির ) উদ্দেশ্য 

সাধিত হয়। এই মথুনের আননের জন্ত জীবকে অজ্ঞাতে বড় বেশী 

দাম দিতে হয়। হিক্ুলেখক ঈশ্বরের মুখ দিয়া এই সত্যই প্রকাশ 
করিয়াছেন। ঈশ্বর ইভকে জলদগন্ভীর স্বরে বলিতেছেন “বহু গর্ড- 

সঞ্চারের দ্বারা তোমার দুঃখ বৃদ্ধি পাইবে; গভীর যন্্রায় তুমি সস্তান 

প্রসব করিবে ।” 

৪1 জনন ও স্মত্য 

বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বাক্যদ্বারা এই প্রবন্ধের 

কলেবর বৃদ্ধি করা উচিত বিবেচনা করি না, কিন্তু এই বিষয়টি এত 

গুরুতর এবং এ সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা এত বেশী যে, আমি 

কয়েকজন পর্তিতের লেখা উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইতেছি। রে. 

ন্যাংকেই্টার বলেন ১ টড 

«এককোবাত্সক নি্নতম জীবের দেহগঠন এবং বংশবৃদ্ধির ঘিভাগ 

প্রপালীর ফল এই যে, ইহাদের মধ্যে মৃত্যু পৌনপৌনিক স্বাভাবিক 

ব্যাপার নয় ।৮ | . 

উইজম্যান পলখিয়াছেন £-_“বন্কোষাত্বক জীবের যখোই মৃতু 

স্বাভাবিক ব্যাপার; এককোবাত্মক জীবের মধ্যে স্বাভাবিক মৃত্যু 

 নাই--ইহাদের বুদ্ধির এমন কোনে! শেষ অবস্থা নাই, যাহাকে স্বৃত্যু. 
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বলা যাইতে পারে এবং নৃতন প্রাণীর স্ট্টির সঙ্গে পুরাতনের মৃত্যু 
হয় না। একটি এধকোষাত্মক প্রাণী বিভক্ত হ্ইয়! দুইটি হইলে, ছুই 

ভাগই সমান হয়, একটির অপেক্ষা অপরটি অধিক বৃদ্ধ এ কথা বলা যায় 
না। এইরূপে একটি অনন্ত জীবধার! চলিতে থাকে-যাহার প্রত্যেকটি 

জীব নিজ জাতির সমবয়সী, প্রত্যেকটির অনন্তকাল ধরিয়া বাচিয়।৷ থাকার 
শক্তি আছে, যাহার প্রত্যেকটা পুনঃ পুনঃ দুইভাগ হয় কিন্তু কখনও 

মরে না” 

প্যাটিক গেডিসের “যৌন ক্রমবিকাশ” নামক গ্রন্থ হইতে উপরের 
উদ্ধত অংশগুলি লওয়া হইয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন; “অতএব 
আমরা বলিতে পারি যে, মৃত্যুই দেহের মৃল্য--দেহ লাভ করিলে এবং 
দেহ থাকিলে মৃত্যু আগে হউক পরে হউক একদিন আসিবেই। 
যাহাতে বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য কোষনকলের মধ্যে শ্রমবিভাগ দেখা যায় 

দেহ বলিতে এখানে সেইরূপ একটি জটিল জীবকোষ বুঝাইতেছে ।'। 
: উইজম্যানের মূল্যবান বাক্য পুনরায় উদ্ধৃত করিতেছি । “দেহকে 

জীবশক্তির গ্ররুত আশ্রয়ের অর্থাৎ জননকারী জীবকোষসকলের একটি 
' নিতাস্ত গৌণ উপাঙ্গ বলিয়াই মনে হয়।” 
রে জ্যাংকেষ্টারেরও সেই ধারণা। তিনি বলেন, “বন্থ- 
কোষাত্মক প্রাণীগণের মধ্যে কতকগুলি জীবকোষ দেহের মূল 

_উপাদদানভূত জীবকোষগুলি হইতে ভিন্ন হইয়া আসে। এই ভাবে 
দেখিলে উচ্চতর প্রাণীগণের মরণশীল দেহগুলিকে সাময়িক ও গৌণ 
 খলিয়া ধরা যাইতে পারে। কেবলমাত্র কিছুকালের জন্য মৃত্যুহীন 

_ ভাগজাত কফোবগুলির ধারণ ও পুষ্টিসাধন করাই ইহাদের কাজ ।' 
কিন্তু এই সকল তথ্যের মধো সর্বাপেক্ষা গুরুতর এবং সম্ভবত 
নর্বাপেক্ষা বিশ্বয়কর তথ্য এই যে, উল্চশ্রেণীর জীবলমৃহের মধ্যে জনন্য 
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এবং মৃত্যুর মধ্যে অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে । এ বিষয়ে বন 

বৈজ্ঞানিক বিশেষ নিশ্চয়তার সহিত পরিষ্কার ভাবে লিখিয়াছেন, 

জননের নিশ্চিত পরিণাম মৃত্যু । অনেক শ্রেণীর জীবের মধ্যে ইহা 
কম্পষ্টই দেখা যায়। সন্তান-জন্মদানের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের মধ্যে স্ত্রী 
অথবা পুং জীবটির মৃত্যু হয়। সন্তান জন্মদানের পরেও জীবন থাকা 

সকলক্ষেত্রে দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই না। মৃত্যু 

সম্বন্ধে মহাকবি গেটে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি জননের 

সহিত মৃত্যুর যে কিরূপ অমোঘ ও নিকট সম্বন্ধ তাহা দেখাইয়াছেন। 
একদিক দিয়া জনন ও মৃত্যু অন্ুরূপ-_উভয়ই দেহীর পক্ষে পরম 
ক্ষয়সন্কট বলা যাইতে পারে। প্যাটিক গেডিদ্ এ বিষয়ে লিখিয়াছেন £-- 

“জননের সহিত মৃত্যুর সম্বন্ধ স্ুম্পষ্ট কিন্তু সাধারণত লোকে ইহাকে 

ভুলভাবে নির্দেশ করিয়া থাকে । লোকে বলে, জীবমাত্রেরই মৃত্যু 

আছে, স্থুতরাং জনন না করিলে জাতি লোপ পাইবে। কিন্তু ভবিস্ততের 
ভালমন্দের উপর এই জোর দেওয়াটার চেষ্টা আমাদের কর্টের পরবর্তী 

, কল্পনাপ্রস্থত। জীবের ইতিহাস আলোচন| করিলে যে সত্য অবিষ্কার 

করা যায় তাহা এই ষে, মুঝ্রিতে হইবে বলিয়া যে. সীরগণ জনন করে 
তাহা! নহে, জনূন করিতে হয় বলিয়াই জীবগৃণের মৃত্যু ঘটে ।” 

গেটে বলিয়াছেন, “মৃত্যু আছে বলিয়া বংশবৃদ্ধি আবশ্যক এ কথা 

বল! চলে না, বরং সন্তান জন্মদানের অবশ্থস্ভাবী ফল মৃত্যু 

বহু নিদর্শন দেখাই নীচের প্রণিধানযোগ্য কথাগুলি লিখিয়া 
গ্লেডিসূ তাহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। “উচ্চশ্রেণীর জীবের মধ্যে 
সম্ভানজন্মহেতু মৃত্যু-সভ্ভাবনা অনেকটা কমিয়াছে সত্য কিন্তু জননক্রিযার 

সাক্ষাৎ ফলম্বরূপ মৃত্যু মান্থুষেরও হইতে পারে। পরিমিত যৌন” 
সন্কোগের ফলেও কিরূপ সাময়িক ক্লান্তি আসে এবং যৌনসন্ভোগের কলে 
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শারীরিক শক্তির ক্ষয় হইলে সর্বপ্রকার ব্যধির সম্ভাবনা কিরূপ অধিক 
তাহ! স্থবিদিত।৮ 

এই আলোচনার সার কথা সংক্ষেপে এবং নিশ্চিতভাবে ইহা! বল! 
যাইতে পারে, মন্ুযজীবনে পুরুষের পক্ষে যৌনক্রিয়া এবং স্ত্রীলোকের 
পক্ষে সম্তানপ্রসব মুখাযত ক্ষয়কারী (মৃত্যুর দিকে পদক্ষেপ)। 

অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবার ফল যে শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে 
অনিষ্টকর, সে বিষয়ে দীর্ঘ একটি অধ্যায় লেখা যাইতে পারে। পূর্ণ- 
সংযমী এবং অনেকাংশে সংযমী মানবগণ স্বভাবতই দীর্ঘজীবন লাভ 
করিয়া থাকে। তাহাদের পুরুষত্ব ও জীবনীশক্তি অব্যাহত থাকে এবং 
তাহারা সহজে রোগাক্রান্ত হয় না। শ্রুতিকটু হইলেও তাহার একটি 
প্রমাণ এই যে, পুরুষের অনেক রোগে নিস্তেজ দেহে কৃত্রিম উপায়ে 
বীরধ্য প্রবেশ করাইয়! রোগ দূর করা হয়। 

এই অধ্যায়ের সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লইতে পাঠকের মনে একটু 
খটকা লাগিতে পারে । বহু সম্তানের জনক হইয়াও বৃদ্ধবয়স পধ্য্ত 
হুস্থদেহে জীবিত রহিয়াছে এন্ূুপ লোককে কেহ কেহ নজীররূপে 
দেখাইবেন) বিবাহিতেরা অবিবাহিতদের অপেক্ষা বেশীদিন বাঁচে 
এইব্ধপ সিদ্ধাস্তসথচক হিসাবপত্রের উল্লেখও কেহ কেহ করিবেন। 
কিন্ত যদি আমাদের মৃত্যু সম্বন্ধীয় ধারণ! বিজ্ঞানসম্মত হয় তবে এই 

ছুই যুক্তির কোনোটির মূল্য থাকে না। কারণ মৃত্যু এমন একটা ঘটনা 
নহে, যাহা কেবল জীবনের অস্তে ঘটিয়া থাকে; পরস্ত বৈজ্ঞানিকের। 
দেখাইয়্াছেন যে, মৃত্যু একটি প্রবহমান ঘটনাবিশেষ--ইছা জীবনের 
প্রথম হইতেই আরম্ভ হইয়া প্রতিক্ষণই জীবনের পাপে পাশে চলিতেছে । 
বৃদ্ধি অথবা সংস্কার এবং ধ্বংস অথবা ক্ষ, যথাক্রমে জীবন ও মৃতার 
শক্তিতে হই থাকে। প্রাণীগণের শৈশবে ও যৌবনে জীবনশক্তি 



জনন ও মৃত্যু ৫৯ 

আগে চলে, মধ্যবয়সে জীবনশক্তি ও মৃত্যুশক্তি সমানে চলে, শেষের 
দিকে মৃত্যুশক্তি আগে চলে এবং অস্তিমে তাহারই ,জর হয়। যাহা 
কিছু এই মৃত্যাশক্তির জয়ের সাহায্য করে, যাহা কিছু এই জয় একদিন 

এক বদর অথবা দশ বংসর আগাইয়। দেয় তাহাই মৃত্যুর অঙ্গ । 

যৌনসস্তোগ বিশেষত অতিরিক্ত যৌনসম্ভোগ মৃত্যুরই অঙ্গ। 

যাহারা আমার কথ! প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক 

তাহারা যেন 00187168 3. 211006 লিখিত [179 :০1010 ০? 4১ 

0706) ৪0৫ 10989 নামক বহুতথ্যপূর্ণ স্থন্দর গ্রস্থধানি পাঠ 

করেন। এই পুস্তকের লেখক ধ্বংস এবং মৃত্যুর শরীরতত পরিস্ফ,ট 

করিয়া দেখাইয়াছেন। এই পুস্তকখানি ডাক্তারি বই নহে, ইহা 

সাধারণের বোধগম্য কয়েকটা বক্তৃতার সমষ্টিমাত্র, এজন্য ইহাতে বিশেষ 

বিশেষ রোগের এবং যৌনবৃত্তির আলোচনা অন্পই আছে। যে তথ্যটির 

উপর আমি বিশেষভাবে জোর দিতে চাই তাহা এই যে, মৃত পূর্যোত্তর 

সমবন্ধহীন একটি ঘটনামাত্র নহে পরস্ত ইহা একটি প্রবহমান ঘটনাধার! 1 

কিন্তু যৌনবৃত্তি বিষয়ে লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে আমি যেটির মূলা 

সকলের অপেক্ষা বেশী বলিয়া! মনে করি সেটি হইল 0), 70920862 

851580, 3000116 লিলিত 1১820678607 61169 0386 0 11685618 

( অন্তর্জনন অথবা ম্বর্গের সবার )। এই পুস্তকের নাম হইতেই বুঝা ঘায় 

যে, ইহা! প্রধানত আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্ঠে লিখিত, যদিও ইহাতে দৈহিক ও 

নৈতিক দিকগুলিরও বিশদ আলোচনা আছে এবং বহু বৈজ্ঞানিক ও 

শাস্ত্র বাক্য প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য বিষয়, 

নেখক্: যৌনক্রিয়ার সহিত যৃত্যুর লনবন্ধের উপর তেমন জোর দেন 

নাই, যদিও আমার প্রবন্ধের বর্তমান অধ্যায়ের ইহাই প্রতিপাদ্য 

বিষয় । ৃ | 
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ঢে। শ্মন্ন 

দেহের উচ্চতর, ক্রিয়াসকল বিশেষ করিয়া মনের ক্রিয়া, যে সকল 
অঙ্গের সাহায্যে হইয়! থাকে, তাহাদের পর্যবেক্ষণ করিলে জনন এবং 
'অন্যর্জননের মধ্যে কতখানি নিশ্চল বিরোধ তাহা বুঝা! যায়। দেহের 

অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় ইচ্ছাপেক্ষক্রিয়াবান্ ( মন্তিষ্ব-মেরুদগ্রমূলক ) এবং 
ইচ্ছানিরপেক্ষক্রিয়াবান্ এই উভয় প্রকার স্সাযুমণ্ডলী যে সকল কোষের 

হ্বারা গঠিত, মূলে সেগুলিও বীজকোষ এবং নিগৃঢ় প্রাণকেন্্র হইতে 
আহত। এই সকল কোষ অনবরত ভাগে ভাগে বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্ত 

দ্লাযুমগ্ুলীর বিভিন্ন গ্রন্থিপুটে যাইতেছে । বলা বাহুল্য বহুসংখ্যক 
কোষ সর্বদা মন্তিষ্কেও যাইতেছে । এই সকল বীজকোষের অস্তর্জনন 

ক্রিয়া এবং উর্ধমুখী গতিরোধ করিয়া তাহাদের জনন অথবা কেবল 

'্ন্ভোগের কার্যে নিদুক্ত করিলে অঙ্গ সকল তাহাদের ক্ষয়নিবারক 
প্রাণশক্তি হইতে বঞ্চিত হয় এবং ধীরে ধীরে শেষ পর্যাস্ত নিশ্তেজ 

হইয়া যায়। এই সকল শারীরিক তত্ব হইতে যে যৌননীতি পাওয়া 
'ঘায় তাহার বিধি--পূর্ণ সংযম, অন্তত পক্ষে পরিমিত সম্ভোগ । যাহা 
হউক সংযম নীতির মূল কোথায় তাহা দেখা গেল। 

একটি উদ্দাহরণ করুন। ভারতীয় দার্শনিকগণ বলিতেন সংযম 
মানসিক ও আধাত্মিক শক্তি বৃদ্ধিকরে। হিন্দুধন্ম ও সমাজের সহিত 

_ গ্বাহার! সামান্ত পরিচিত, তাহারা জানেন হিন্দুর! পূর্বে তপক্কা করিত 
এবং এখনও কেহ কেহ করে। এই তপস্যার উদ্দেশ ছুটি-_-শরীরের 

শক্তিরক্ষা ও বৃদ্ধি করা এবং অলৌকিক মানসিক শক্তি অর্থাৎ সিদ্ধিপ্রাপ্ত 
হওয়া । প্রথমটর নাম হঠযোগ। হঠযোগীরা ক্ষেবল” দৈহিক পূর্ণ তাকে 
রক্ষা করিয়া অসাধারণ শারীরিক শক্তিসকল লাভ করিয়া থাকেন। 
অপরটির নাম রাজযোগ ; ইহার লক্ষ্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, 



মন ৬১. 

সাধন । তথাপি এই ছুই প্রকার যোগের ভিতর একই শারীর-নীতি 

আছে। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ মানবতত্ববিদ পতগুলির যোগদর্শনে 

এবং তংপ্রভাবান্বিত অন্তান্ত গ্রন্থে ইহ! উক্ত হইয়াছে। | 

যোগপাধনের যে সব বাধা আছেঃ রাগ তাহাদের মধো 

তৃতীয় (২,৭)। পতঞ্জলি বলেন, স্থখ অথবা! স্থখলাভের উপায় সম্বন্ধে 

আকাজ্ষা, তৃষ্ণা অথবা ইচ্ছাকে রাগ বলে। স্থখের মহিত ছুঃখ 

ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে বলিয়া যোগীর স্থখ ত্যাগ করা উচিত 

(২১৫)। এ পধ্যন্ত যোগদর্শনে মনৌবিজ্ঞানের দিতে কামবাপনার 

আলোচনা হইয়াছে; পরের হুত্রসকলে শরীর-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহা 

আলোচিত হইয়াছে। 
যমের সাধনা যোগাভ্যাসের প্রথম ধাপ। যম পাঁচ প্রকার--” 

অহিংস!, সত্য, অস্তেয়, ত্রহ্ষচর্য ও অপরিগ্রহ। দেখিয়া আশ্চা 

হইতে হয় যে, যাহারা যোগী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয় তাহার! 

হয় চতুর্থ ঘম কি তাহা জানে না অথবা তাহার কথা বলে না। ্রহ্ষচষাই 

চতুর্থ যম। 

পতঞ্জলি মুনির মতে ব্রহ্ষচ্ধ্য পালন করিলে যুখেই লাভ হয়। তিনি 

বলেন, যিনি ত্রন্মচর্ধ্য প্রতিষ্িত তাহার বীর্য বা শক্তিলাত হয়; বিভিন্ন: 

প্রকার সিদ্ধি ঠাহার হত্তগৃত হয়। তিনি শ্রোতাদের অস্তরে তাহার 

নিজের চিন্তা অনুপ্রবেশ করাইতে পারেন । এরূপ দুর্লভ দিদ্ধি ধাহার 

লাভ হয় তাহার মত সৌভাগ্য কাহার ? 
যুক্ত মণিলাল হ্বিবেদী নামক বর্তমান ভারতের জনৈক পণ্ডিত 

বলেন, “শর সুপরিচিত নিয়ম এই যে, বুদ্ধির সহিত শুক্রের 
আজ পি 

ঘনিষ্ঠ স্ধ আছে। আমরা বলিতে পারি যে, আধ্যাত্মিকতার সহিত 

শের এইরপ লন আ । শুক্য়প অমূল্য বন্তর অপব্যয় না করিলে 
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'মানষ শারীরিক শক্তি ও ঈপ্দিত আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করে। কোনো 
যোগ সফল করিতে হইলে প্রথমেই ত্রহ্মচধ্য পালন করিতে হইবে। 

যোগ সাধনের উদ্দোশ্ঠ ও উপায় ভাষ্যকারগণ রূপকের ভাষায় বর্ণনা 

.ক্ষরিয়াছেন। যেমন উক্ত হইয়াছে, শক্তি সাপের মত নিংশৰে সর্বাপেক্ষা 

নীচের চক্র (অণ্ডকোষ ) হইতে উঠিয়া সর্বাপেক্ষা উপরের চক্রে 

( মন্তিক্ষে ) যায়। 

৬। ব্যক্তিগত সম্ভোগনীত্তি 

সাধারণত, ব্যক্তি সমাজ ব! জাতির অভিজ্ঞতা! হইতে নীতিশান্থ রচিত 
হয়। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে, অনেক সময় 
কোনো না কোনে! মহাপুরুষ নীতিশান্ত্র রচন| করিয়াছেন । মুসা, বুদ্ধ, 

কন্ফুসিয়াস, সক্রেটিস, এরিষ্টট্ল্ যীশুথুষ্ট এবং তাহাদের পরবর্তী মহান্ 

নীতিবিদ ও দার্শনিকগণ নিজ নিজ দেশে ও কালে মানবের আচরণের 

স্ইচিতা অনৌচিত্য বিচার করার জন্য মাপকাঠি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 

দর্শন, মনোবিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের তথ্য সমূহই 
লাধারণ নীতিশান্তের ভিত্তি। এজন্য কোনো যুগের লোকে নিজেদের 
অভিজ্ঞত1 হইতে যে সব তত্বের প্রভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেই 

যুগ বা সভ্যতার ব্যক্তিগত সম্ভোগনীতি সেই সব তত্বের উপর নির্ভর 
করে। সমাজিক সম্ভোগনীতির ন্যায় এই ব্যক্তিগত সম্ভোগনীতি যুগে 
ঘুগে পরিবত্তিত হয়। কিন্তু ইহার ভিতর এমন কিছু আছে যাহা অন্প- 
বিস্তর স্থায়ী। 

বর্তমান যুগের উপযোগী সম্ভোগনীতি নির্ণয় করিতে হইলে, সমস্ত 

জ্ঞাত ঘটনা ও সম্ভাবনার উপর (বিশেষভাবে যখন ইহার! বিচক্ষণ লোক 

_ স্বারা গরীক্ষিত হইয়াছে ) আমাদের নির্ভর করিতে হইবে । একথা 

.হ্বলিলে অন্তায় হইবে ন1 যৈ, ১ম হইতে ৫ম অধ্যায়ে আমি যে সব ঘটনা 



ব্যক্তিগত সম্তোগনীতি ৬৩ 

উদ্ধাত করিয়াছি, তাহা পাঠ করিলে, সরল ও বুদ্ধিমান পাঠকের মনে 

কতকগুলি সিদ্ধান্ত না আপিয়াই পারে না। তাহা এই যে, শারীরিক 

মানসিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য ব্রহ্ষচধ্য অবশ্ত পালনীয়। কিন্ত 

ইহার বিরুদ্ধে শীঘ্ইই আর একটি নিয়মও দেখা দেয়। আমর! দুইটি 

পরম্পরবিরোধী নিয়মের সম্মুখীন হইয়া পড়ি। পুরাতনটি প্রাকৃত, ইহাই 
আমাদের কাঁমবাসন! উদ্রেক করে, নৃতনটি অন্ভূতি, বিজ্ঞান, অভিজতা 

বিশ্বাম এবং আদর্শের ভিত্তির উপর স্থাপিত। পুরাতন নিয়মের পথে 

চলিলে অর্থাৎ কামবাসন। পুরণ করিলে ক্ষয় ও মৃত্যু আগাইয়া আসে ?. 
নৃতন নিয়মের পথের বাধা এত বেশী যে, প্রায় কেহই এ পথে চলিতে 

চায় না লোকে. রিশ্বারকরিভেই-.চম-ন! যে.ইহাই প্রকুষ্টী পথ। এ সঙ্গদ্ধে 

কাহাকেও কিছু বলিলে, সে তৎক্ষণাৎ নানা ওজর আপত্তি দেখায়। 

যোগী ভিক্ষু এবং সন্্যাসীগণ যে কঠোর নীতি নির্দেশ করিয়াছেন, এই 

প্রবন্ধে বর্ণিত শরীরবিজ্ঞানের অন্তভৃতিলন্ধ জ্ঞানই তাহার ভিত্তি; 

পৌরাণিক গল্প অথবা কুসংস্কার তাহার ভিত্তি নহে। 

কাউণ্ট টলঃয় অপেক্ষা বেশী জোরের সহিত সস্তোগনীতি স্থদ্ধে কোনো 
আধুনিক লেখক লেখেন নাই । নীচে তাহার কয়েকটি সিদ্ধান্ত দিতেছি। 

১০২। বংশরক্ষার সংস্কার অর্থাৎ কামবাসনা মানুষের ভিতর 

প্রকৃতিগত । প্রারুত অবস্থায় এই বাসনা তৃপ্ত করিয়া সে বংশবক্ষা 

করে এবং ইহাতে তাহার সার্থকতা হয় মনে'করে। 

১*৩। জ্ঞান উন্মেষের সহিত মানুষ ভাবে, এই ইচ্ছা পূরণে তাহার 

বাক্তিগত লাভ; এবং বংশরক্ষার কথা ন! ভাবিয়া শুধু ব্যক্তিগত সুখের 
জন্ত সে সম্ভোগে লিপ্ত হয়। ইহাই যৌন পাপ।* 

হরি ডিগিতা রা িভিজিতী রিড নিত 
* টলষ্টয়ের পাপের অর্থ একটু স্বতন্ত্র রকমের । ঘাহ! সকলের প্রতি প্রেমের পরিপন্থী 

টলক্টের মতে তাহাই পাপ। | রর 



৬৪. দুর্নীতির পথে 

১০৭। যখন মানুষ ব্রহ্মচর্য্য পালন ও নিজের সকল শক্তি ভগবানের 

সেবায় নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করে, তখন সম্ভোগমাত্রই তাহার পক্ষে 
পাপ বলিয়া গণ্য হইবে। সন্তান জন্মদানের ও পালন করার উদ্দেশ্তেও 
ইন্দ্রিয়সেবা তাহার পক্ষে পাপ। যে ব্যক্তি পূর্ণ সংযমের পথে চলা স্থির 
করিয়াছে, পবিত্র বিবাহও তার পক্ষে এপ পাপ। 

১১৩। যে বক্তি ব্রন্মচর্যের পথ নির্বাচন করিয়া লইয়াছে বিবাহ 

কর! তাহার পক্ষে এই জন্য পাপ (বা ভূল) যে, বিবাহ না করিলে সে 

সম্ভবত সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাজকে জীবনের ব্রতরূপে নির্বাচন করিত এবং 

ভগবানের সেবায় নিজের সমন্ত শক্তি নিয়োজিত করিত, ফলে প্রেমের 
প্রচারে ও সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলগ্রাপ্তিতেই তাহার শক্তির ব্যবহার হইত । কিন্ত 

বিবাহ করার জন্য সে জীবনের নিম্ন স্তরে নামিয়া আসে এবং নিজের, 

ষঙ্গলও সাধন করিতে পারে ন।। 

১১৪। যে ব্যক্তি বংশরক্ষার পথ নির্বাচন করিয়া লইয়াছে, 

সন্তান উৎপাদন না করিলে অথব। অন্তত পক্ষে পারিবারিক 

সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে সে দাম্পত্য-জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রধান 

সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিবে। ইহাই তাহার পক্ষে পাপ 
অথবা ক্রটি। 

১১৫। আর এক কথা, যাহার। সম্ভোগস্থখ বাড়াইতে চেষ্টা করে; 

তাহার! যত অধিক কামাসক্ত হইবে, সম্ভোগের স্বাভাবিক আনন্দ হইতে 

তাহারা তত অধিক বঞ্চিত হইবে। প্রত্যেক কামনাতৃপ্তি সম্বদ্ধেই: 
ইহা খাটে। 

পাঠক দেখিবেন, টলষ্টয়ের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষিক; তর্থাৎ তিনি বলেন 

_ নাই যে, ভগবান বা কোনো খ্যাতনাম! গুরু মানুষের জন্ত পাকা নিয়ম 

বানাইয়! দিয়াছেন । তিনি বলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথ বাছিদ্া 



বিনয়কুষ্জ সেন প্রণীত 

স্ইজাল্লল্যাণ্্স আমীনতা 
পরিবন্ধিত দ্বিতীন্ব সংক্ষরণ। মনোজ্ঞ গল্পে সুইস ম্বাধীনতার কথা । 

প্রবাসী--ভাষা বেশ সরল। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগে এই জাতীয় 

পুস্তকের বিশেষ প্রয়ো্ন আছে । ছাপ ওঃবাধা হন্দর। 

আনন্দবাজার পত্রিকা _হইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার চিত্তাকর্ষক ইতিহাদ 
জাতীয়-মুক্তিকামনায় উদ্ধ দ্ধ প্রত্যেক ভীরতবাসীর পাঠ কর! কর্তব্য। 

ন্িগীনেন্স আচ্ছতি 
বিপ্লবীদের উপর রুশ গভর্ণমেণ্টের ভীষণ অত্যাচারের করুণ কাহিদী। রুশ 

আমলাতস্ত্রের অন্ধ অবিচারে দেশহ্িতব্রত সর্ধ্বত্যাগী যুবকগণের দেহ-প্র!ণ কিরূপে 

নিগাড়িত হইয়াছে) নির্জন কারাগারে অন্ধকারের চাপে মানুষের মন কিভাবে 

ধীরে ধীরে অগ্রকৃতিস্থ হইব যায়, সরু ছড়ির পুনঃ পুনঃ আঘাতে কেমন করিয়া! 

মানুষের প্রাণ 'আইন সঙ্গত' উপায়ে বাহির করা হইত তাহ! অপুর্ব নিপুণতার 

সহিত প্রত্যক্ষবৎ দেখান হইয়াছে । 

গ্রবাসী--আমাদের দেশাত্মবোধক গ্রস্থমালায় বইধানি বিশেষ স্থান অধিকার 

করিবে । ছাপ! ও বাধাই হন্দর। 

হিম্কু সৎগ৯ন্ন 
ংখ্যায় বছ, ধন-সম্পদ-বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞান-বিজ্ঞানে শেঠ হইয়াও হিন্দু কেন বিদেশীর 

চরণে শ্বাধীনত] বিসর্জন দিয়াছিল, কি কি মামাঞজ্জিক গলদের জন্ত নে এখণও 

জগতসভায় মাথ! তুলিয়া দাড়াইতে পারিতেছে না! তাহার নিখুত চিত্র 
প্রবাসী-আলোচয পুন্তকখানিতে গ্রন্থকার যথেষ্ট চিন্তাপীলতা। গবেষণা ও. 

দেশাস্মবোৌধের পরিচয় দিয়াছেন। 

াল্যপ্রিাহ নিলো আহন্ন | 
সরল বাংলায় বাল্যবিবাহ আইন ও তার ব্যাত্যা। হিন্দু মুসলমান নেতাদের 
মতামত সম্বলিত এবং বহ প্রয়োজনীয় তথাপূর্ণ। 

তরুণ সাহিত্য মন্দির-- ১৬ গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা! 



বিনয়কৃষচ সেন সঙ্কলিত ও প্রণীত গ্রন্থাবলী 

মহাত্া গান্ধী লিখিত 

খসনাসক্তিমোগ 1৭০ 
হিন্দুধর্ম যাহাকে অদ্বিতীয় গ্রন্থ বল হয় নেই গীতার নাম মহাত্ম! গান্গী কেন 

অনাসক্তিযোগ দিলেন এবং গীতার শিক্ষাকে পূর্ণরূপে কার্যো পরিণত করার জদ্য 

চল্লিশ বদর ধরিয়া তত চেষ্টা করার পর গীতার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে মহাম্মাজীর 

বে ধারণ! হইয়াছে ভভাহ! ইহাতে আছে। মূল গুন্গরাতীতে গান্ধীজী গীতার 

ষে অনুবাদ ও ভাষা করিয়াছেন তাহার সুন্দর বাংল! অনুবাঁদ। গীতাকে ঠিক 

ভাবে বুঝিতে হইলে ইহা প্রত্যেকের পাঠ করা উচিত। ২৮* পৃষ্ঠার উপর। সুন্দর 
কাগজ ও বাধাই। 

ব্রলাচ্ত্র্য 1০. 

দ্বিতীয় সংন্করণ। মহাম্ত্রাজীর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বলিত। 

প্রবাসী ভীষা হুন্দর ও সুবৌধ্য। অতিশয় চিত্তাকর্ষক ও বহপ্রচারযোগ্য | 

প্রবর্তক বলেন-মহাত্ার এই জীবন-বেদ তরুণ জাতির পক্ষে অমৃতম্বরূপ 

উপাদেয় । ইহা) সর্ধশ্রেণীর নরনারীর অবশগ্থপাঠা | 

এসম্পুশ্যের মুক্তি 5০ 
মায়া অন্পশ্যত। সম্বন্ধে যে সব আলোচন। করিয়াছেন ভাহীরই বাংলা অনুবাদ । 

ইহা যুগদেবতার বাণী--ঙাহার বজ্র-কঠিন আদেশ-মন্ত্। 

প্রবাসী--এই পুস্তক প্রকাশ করিয়। বিনয় বাবু বাংল! দেশের উপকার করিলেন। 

নিব বিবাহ | ৭১০, 
পঞ্চম স্বরণ । বিধবাদের ছুঃখমোচনের জদ্ত বাহার) চিন্তা। করিতেছেন এই 

সারবান যুজিপূর্ণ পুস্তক তাহাদের পাঠ কর কর্তবা--প্রবাসী | | 

দূর্নীতির পথে 1৭9 
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লইবে ; কেবল ইহা মনে রাখিতে হইবে, স্ব-নির্বাচিত পথের নিয়ম 

ষেন প্রত্যেকে পালন করে। 

এরূপ নীতিশাস্ত্রে নিষেধের ক্রমনিম্ন ধাপ আছে । যেব্যক্তি অখণ্ড 

ব্রহ্ষচধ্যে বিশ্বাসী এবং উচ্চতর শারীরিক ও আত্মিক কল্যাণের জন্য যে 

বুদ্ধিমানের স্থায় ইন্দ্রিয়সংযম করিতে ইচ্ছুক, সব রকম সস্তোগ তাহার 

পক্ষে নিষেধ ; যে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, পরপুরুষ বা পরস্ত্রীসঙ্গ 

তাহার পক্ষে নিষেধ । অধিকন্তু যে সব অবিবাহিতের অবাধ অথবা! 

অনিয়মিত সম্ভোগ চলে তাহাদের পক্ষে বেশ্ঠাগমন আরও খারাপ । 

যাহারা স্বাভাবিক মৈথুনে লিপ্ত হইয়া থাকে, তাহাদের অস্বাভাবিক মৈথুন 
ত্যাগ করা উচিত। পরিশেষে, প্রতোক শ্রেণীর লোকের ভিতর ঘাহার। 

হাল ছাড়িয়া পিয়া চলে, অতিমাত্রায় ইন্দিন্নসেবা তাহাদের পক্ষে 

অনিষ্টকর। অপরিণতবয়স্ক এবং নব-যুবকদের ইন্দ্রিরসেব! স্থগিত রাখা 

উচিত। ইহাই সম্তোগনীতির স্বরূপ । 
আমি ইহা ধারণাও করিতে পারি না বে, কোনো ব্যক্তি এহ সম্ভোগ" 

নীতি বুঝিতে পারিবে না। যাহারা বিশেষভাবে ইহা চিত্ত করিবে, 

তাহাদের অতি অল্প লোকেই ইহার মূল্য অস্বীকার করিবে। তথাপি 

নানাপ্রকার কুতর্ক বারা এইরূপ নীতির বিরোধিতা করার প্রবৃত্তি 

কাহারও কাহারও আছে দেখা যায়। লোকে ধরিয়া লয়, যেহেতু ব্রহ্গ- 

চব্য পালন কর! কঠিন এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অত্যন্ত ছুরলভ। অতএব 

ব্রদ্ষচধ্যের সমর্থন করা ঠিক নহে । এইবপ তর্ক অন্থসারে নিজ পতি 

অথবা! পত্বীতে অনুরক্ত থাকা অথবা! দাম্পত্যজীবনে পরিমিত সভ্ভোগ 

করা, কিৎব! কেবল স্থাভাবিক মৈথুনে আসক্ত হওয়াও ঠিক নহে, কারণ 

কোনো কোনে! ক্ষেত্রে এগুলি পালন করাও ছুষ্ধর। একটি আদর্শ খর্ব 

করিলে, সকল আদর্শই খর্ব করা যায়, এবং ঘ্বণিত পাপ ও কামবাসনার 
| 
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গথ উন্মুক্ত হয়। একমাত্র খাটি ও তর্কাহ্মোদিত নিয়ম এই.ফে,.আমরা, 

আমাদের আদর্শকে ধ্রবতারার তায় চোখের সা সামনে রাখিয়া সর্ধদা পথ 

চলিব, ইহাই আমাদিগকে একের পর এক অধঃ পতন হইতে রক্ষা করিবে, 

এবং বিরুদ্ধ শক্তিকে বিপর্যস্ত করিয়| আমাদিগকে ..জয়যুক্ত. করিবে! 

বুৰিয়া নুবিয়৷ ্বেচ্ছাপূর্বক যে এই পথে চলিবে, তার নিকট এ আশা! 

নিশ্চয়ই করা যায় যে, সে নবযৌবনের অস্বাভাবিক মৈথুনের কিছু 

উপরে উঠিয়া স্বাভাবিক মৈথুনের আশ্রয় লইতে পারে, শেষোক্ত মৈথুন 

প্রথম প্রথম অবাধও হইতে পারে; এই অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া সে 

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে এবং নিজের ও সহধন্রিণীর মঙ্গলের 

জন্য যতদুর সম্ভব সংযম রক্ষা করিতেও পারে। এই নীতি অম্দরণ 

করিয়। সে ব্রন্ষচারী পর্য্যন্ত হইতে পারে অথবা ভোগের কৃপে ডুবিবার 

পূর্বেই রক্ষা পাইতে পারে। 

5) হাস ও প্রেম 

খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে ভালবাসা সম্বন্ধে বহু উপদেশ আছে। 

ইহাতে ভালবাসার ছুইপ্রকার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে 

ইহার প্রত্যেকটি আলোচনা করিব । একটিকে কাম বলা হইয়াছে। 

কাম বলিতে বুঝায়-_ প্রাণের ও জগতের প্রাকৃত আকর্ষণ, ত্রীপুরুষের 

আসক্তি এবং যাহাতে স্থথ অনুভূত হয় সেই সমস্ত ভাব ও বিষয়ম্পর্শ। 

এই কাম আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়। মনে হয় মানুষের অপেক্ষা] 

প্রবলতর শক্তিসকল মানুষকে সতত জীবনের দিকে টানিয়া আনিতেছে, 

তাহাদেরই বশীভূত হইয়! মানুষ কোথাও আকষ্ট, হইতেছে, আবার 

কোথাও বিমূখ হইতেছে ; মানুষের ক্রিয়াসকল প্রায়ই এই সকল শিরই 

প্রতিক্রিয়া মান্র। আমাদের গছন্দ অপছন্দ, ভালবাসা বিষ, শরস্ধা 
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অশ্রদ্ধ৷ লইয়া! এই কাম-জগৎ স্ষ্টি হয়। কামকিচায়? কাম চায় 

যাহার দাবী সে সর্বাপেক্ষা তীব্রভাবে অনুভব করে সেই একের অর্থাৎ 

'অহংএর স্বার্থ। প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক বংশ, প্রত্যেক জাতির মধ্য 

দিয়া এই স্থার্থানুন্ধান চলিতে থাকে_ইহার বেগ ও ক্রুরতা ক্রমেই 

বাড়িতে থাকে এবং পরিশেষে ইহা! জগতব্যাপী সমরে ( যেমন সম্প্রতি 

হইয়াছে ) পরিণত হ্য়। ইহা অসংখ্য বার রূপান্তর গ্রহণ করিয়া অগ্রসর 

হয়, বুদ্ধির সহায়ে সহম্মপ্রকার ঘাস্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক উপায় অবলগ্ধন 

করে। বর্তমানে ইহা আধুনিক সভ্যতারপে মূর্তিমান হইয়াছে। 

এখন জিজ্ঞাস্য এই, প্রাণের এই প্রান্কত আকর্ষণ অথবা কাম সম্বন্ধে 

ৃ্টান ধর্ধের উপদেশ কি? ইহাকে কি তুচ্ছ, দমন কিংবা নির্মল 

করিতে হইবে? অথবা ইহার গতি অব্যাহত রাখিয়া ইহার উদ্দেশ 

সফল হইতে দিতে হইবে? কাম সন্বন্ধে যাবতীয় উপদেশ এই কয়টি 

সরল কথার মধ্যে পাওয়া যায়--“তোমাদের কি কি বস্তর প্রয়োজন 

তোমাদের ত্বর্গীয় পিতা তাহা জানেন” এবং “প্রথমে তোমরা খত 

এবং স্বর্গরাজ্য লাভ করার চেষ্টা কর, এই সকল কন্ত তখন আপনা 

হইতেই তোমাদের হইবে ।” কামকে নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, 

উহাকে শুদ্ধ করিতে হইবে । এরপে থুষ্ট-নির্দিষ্ট উচ্চতর লক্ষ্যে পৌছিতে 

পারিলে প্ুর্ণতর জীবন” লাভ হইবে। তাহাতে শুদ্ধিকূত কামের 

স্থান আছে। 

এইখানেই আমরা আসল থুষটায়-প্রেমের সাক্ষাৎ পাই। বাইবেলে 

ইহাকেই (৪৫89) প্রেম বলা হইয়াছে । কিসে ইহা কাম হইতে ভিন্ন 

তাহা আমাদের বুর্রিতে দেরী হয় না। কামের অনস্থরূপ এই প্রেম বাক্তির 

ইচ্ছাঁসাপেক্ষ। যাহ! সাধারণ আকর্ষণ বিকর্ষপের উপরে ইহ! নেই সপ্রেম 

করুণা । ইহা শক্র মিজ্র উভয়কে সমভাবে দেওয়৷ যাইতে পারে। 
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'অতএব লোকে সাধারণত যাহা ভাবে খ্ষ্টীয়-প্রেম সেরূপ নয়--ইহা 
দুর্বলের ভাবাবেশ মাত্র নয়। স্বভাবতই ইহা ভাবাবেগের উপরে; 
এবং ইচ্ছাশক্তিরপ্প্রয়োগ ছাড়া ইহা লাভ করা যায় না। আবার ইহা 
কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তিতে হয় না, ইচ্ছাশক্তির মহিত সাধুতা থাক! চাই। 
খৃষ্টান যখন এই প্রেম দান করে, তখন সে অপরের (6:08) কামনাজাত 

আকাঙ্াসমূহের সফলভালাভের সাহায্য করিয়! থাকে। ঈশ্বরের ন্যায় 
সেও তখন মানুষের কি কি বস্তর প্রয়োজন তাহ জানে । কল্পনা এবং 

দয়াবৃত্তির দ্বারা সে অপরের গ্রয়োজন সাধনে প্রণোদিত হয়, কারণ সে 

অন্যের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করে, অন্তের প্রতি সেরূপ 

ব্যবহার করে। সে জানে, যেমন তাহার তেমনি অপর সকলেরও 

প্রয়োজনের দাবী আছে। খুষ্টায় ধশ্ম কামের দাবী অগ্রাহা করে না, 

পরন্ত প্রেমের উপর বেশী জোর দেয়। খুষ্টায় নীতিধন্্ব নানবকে একটি 
নৃতন পথের সন্ধান বলিয়। দেয়, এবং তাহাকে স্বার্থানুসন্ধান হইতে 
বিশ্বের কল্যাণ সাধনায় নিয়োজিত করে। 

প্রথম যুগের থৃষ্টানগণকে এই মূল্যবান সমন্বয় নীতির উপদেশ দেওয়া 
হয়। তবে ইহা! অপেক্ষা উচ্চতর এবং অপার্থিব একটি আদর্শ তাহাদের 
দেখান হইম্বাছিল। তাহা! এই-_মান্ষকে ঈশ্বরের অনুকরণ করিতে 
হইবে। ঈশ্বর প্রেমে ও করুণায় যেমন পূর্ণ তাহার সেবকদেরও সেরূপ 
হইতে হইবে, কারণ “ঈশ্বর প্রেমন্বূপ” | 

৮। সামাজিক জম্ভোগনীতি 

যেমন বাক্তির সমষ্টি লইয়া সমা্গ, সেইরূপ ব্যক্তিগত সম্ভোগনীতি 
ইইতেই সামাজিক সম্ভোগনীতির উৎপত্তি। অন্ত কথায়, সমাজ ব্যক্তি 

গত সম্ভোগনীতির সহিত কিছু জুড়িয়া ইহার সীম! নির্দেশ করিতে চায়। 



সামাজিক সম্তোগনীতি ৬৯ 

ইহার মুখ্য উদাহরণ বিবাহপ্রথ|। শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ 
বিবাহের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক-কিছু লিখিয়াছেন এবই এ সম্বন্ধে প্রচুর 
মীলমসলা সংগ্রহ করিয়াছেন। এজন্য আজকাল বিবাহ-প্রথায় যে 

পরিবর্তনের কথা শুনা যাইতেছে, তাহার উল্লেখ করার সময় বৈজ্ঞানিক- 
দের সিদ্ধান্তের সারাংশ দেওয়া যাইবে । 

মানবের মধ্যে সম্ভান উৎপাদন সম্বন্ধে পিতার অপেক্ষা মাতার মহত্ব 

অধিক। মাতাকে কেন্দ্র করিয়াই পরিবার গঠিত হয়। বান্তকিক এক 

সময় মাতার শাসনবিধিই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং বহুপতিত্ব 

বা এক স্ত্রীর বহু পুরুষের সহিত মিলনের প্রথা প্রবর্টিত হইয়াছিল । 

এশিয়ার কতকগুলি আদিম জাতির মধ্যে এখনও এই প্রথার জের 

বিদ্যমান আছে। স্বামীদের ভিতর যে সর্বাপেক্ষা বলবান সুন্দর ও 

রক্ষাকার্যে হৃনিপুণ ছিল, স্ত্রীর নিকট ধীরে ধীরে তাহার আদর বাড়িতে 

লাগিল এবং কালে স্বামীপ হ্য্টি হইল । ইংরেজী ভাষায় 108) 
শবের অর্থ পতি অথবা গৃহপতি। 11088711 শব্দ 1708107701 শব্দ 

হইতে উদ্ভৃত ; 11081080101 শব্ের অর্থ, যে ঘরে থাকে । এই একটি 

শব্দ বিবাহপ্রথার অনেক-কিছু ইতিহাসপূর্ণ। সকল পতির ভিতর হইতে 

যে পতি পত্বীর সহিত ঘরে থাকিত, তাহাকে স্বামী বা গৃহপতি বলা 

হইতে লাগিল। ক্রমে সে ঘরের মালিক হইল এবং গৃহপতি সম্প্রদায়ের 
কেহ কেহ সরদার বা! রাজ। হইল। নারীজাতির শাসনকালে যেমন 
বছুপতিত্ব চলিয়াছিল, পুরুষজাতির শাসন স্থুরু হইতেই বহৃপত্বীত্ব 
চলিত হইল। 

এজন্ত সামাজিক ভাবে না হইলেও মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া স্ত্রী 
শ্বভাবত বহুপতিত্ব এবং পুরুষ স্বভাবত বহুপত্বীত্ব পছন্দ করে। পুরুষ 

নিজের ইচ্ছায় চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়! সর্বাপেক্ষা হুন্দরী নারীর খোজ 



5 দুর্নীতির পথে 

করে, স্ত্রীও সেইরূপ সুন্দর পুরুষের খোঁজে ছুটাছুটি করে। যদি স্ত্রী 

পুরুষের অবাধ, স্বাভাবিক এবং মানসিক বাসনার উপর কোনো! লাগাম 

না থাকে, তবে কি প্রাচীন, ফি আধুনিক সকল মনুয্-সমাজের 

নিশ্য়ই নাশ হইবে। মুনুষ্যেতর লব জানোয়ারের ভিতরও সম্তান- 

উৎপাদন বাসনার আতিশয্য আছে। ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য 

সমাজ প্রথমত বিবাহপ্রথা এবং পরিশেষে এক-বিবাহপ্রথা আবিষ্কার 

করিয়াছে। স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলনই ইহার একমাত্র বিকল্প; এরূপ 

অবাধ মিলনের ফলে আধুনিক সমাজ ধ্বংস হইবে। এক-বিবাহপ্রথা 

ও অবাধমিলনের একটি সংগ্রাম চলিতেছে তা আমরা দ্রেখিতেছি। 

বেশ্বাবৃত্তি, অনিয়মিত ও অবৈধ মিলন, ব্যভিচার ও তালাক দেখিস 

দিন দিন মনে হয় যে এক-বিবাহ্ প্রথ। এখন পধ্যন্ত পুরাতন ও আদিম 

স্ন্ধ দূর করিয়া নিজের প্রাধান্ত স্থাপন করিতে পারে নাই। 

কোনে কালে কি পারিবে? 

যাহা বহুদিন হইতে গুপ্তভাবে প্রচলিত ছিল, কিন্তু হালে নির্লজ্জ 

ভাবে মাথা তুলিতে সুরু কবিরাছে সেই সম্তান-নিরোধ সঙ্থন্ধে কিছু 

বলা দরকার । এজন্য এমন সব গুঁষধ ও যন্ত্রপাতির সাহায্য লওয়! হয় 

যাহাতে গর্ভধার হইতে পারে না। গর্ভসঞ্চার হইলে অবশ্য নারীর 

উপর ভার পড়ে, কিন্তু ইহা পুরুষের প্রবৃত্তিকে বিশেষত দয়ালু পুরুষের 

গ্রবৃত্তিকে অনেক সময় সংযত রাখে। সন্ততিনিরোধ প্রচলিত হইলে 

বিবাহিত জীবনে আত্মসংযম করার কোনো তাগিদ থাকে না, এবং 

যততগ্ষণ ইচ্ছা না কমে অথবা ইন্দ্রিয় শিথিল না হয়! ততক্ষণ কামবাসনা 

তৃপ্ত কর! সম্ভব হয়। তা ছাড়া স্বামীন্ত্রীর উপর বিবাহিত জীবনের 

বাহিরেও ইহার প্রভাব পড়িতে পারে। ইহা অনিয়মিত, অবাধ এবং 

নিক্ষল সম্ভোগের দরজা খুজিয়া দেয়_-আধুনিক শিল্প, সমাজবিজ্ঞান এব₹ 



উপসংহার ৭১ 

রাজনীতির দৃষ্টিতে ইহা বিপদপূর্ণ। আমি ইহার খুঁটিনাটি আলোচনা 
এখ।নে করিতে পারি না। ইহা বলাই যথেষ্ট যে, সম্তাননিরোধের জন 

রুত্রিম উপায়ের সহায়তা লইলে নিজের স্ত্রী বা পরস্ত্রীর সহিত অতি- 

মাত্রায় সম্ভোগের স্থবিধা হয়, এবং এ পর্য্যন্ত শরীরশান্ত্র সম্বন্ধীয় যে সব 

যুক্তি আমি পেশ করিয়াছি, তাহা ঠিক হইলে ইহাতে নিশ্চয়ই ব্যক্তি ও 

সমাজ উভয়ের অকল্যাণ হয়। 

৯। উপঙসহহান্ 

ক্ষেত্রে ছড়ান বীজের ভিতর অন্ুর্ববর অংশে পতিত বীজগুলি যেরূপ নষ্ট 

হইয়া যায়, সেইরূপ এই প্রবন্ধ এমন কাহারও কাহারও হাতে পড়িবে 

যাহার! ইহাকে অবজ্ঞা করিবে, অথবা! অযোগ্যত| বাঁ ডাহা অলপতাঁর 

জন্য ইহা বুঝিবে না| যাহার! এই সব মত প্রথম প্রথম শুণিবে তাহাদের 

কেহ কেহ বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং ক্রুদ্ধ হইবে কিন্তু কাহারও কাহারও 

নিকট ইহা সত্য ও উপযোগী মনে হইবে__ইহাদের অস্তরেও সন্দেহ 

থাকিবে । এই শ্রেণীর সর্ববাপেক্ষা সাদা-সিধ! লোকে বলিয়া উঠিবে *- 

“আপনার যুক্তি অস্থসারে ইন্দ্রিয়সেবা৷ করা ঠিক নহে; তবে তো পৃথিবী 

জনশূন্য হইয়া যাইবে--ইহা। অসম্ভব ! অতএব আপনার যুক্তিতে গলদ 

আছে।” আমার জবাব এই, আমি এমন কোনো ওষধের ব্যবস্থা 

করিতেছি না, যাহাতে কটি লয় হইবে। সৃন্তান-নিয়ত্রাই.সম্কানতন্স 

বন্ধ করার সর্বাপেক্ষ] প্রবল পৃহ্!। ব্রহ্মচর্ধ্য পালনের চেষ্টা দ্বার পৃথিবী 

যত শীঘ্র জনশৃন্ত হইবে আশঙ্কা করা যাইতেছে, সম্ততিনিয়ন্ত্রণ হারা 

তাহা অপেক্ষা শীত জনশূন্য হইবে । আমার উদ্দেশ্ত সরল; অজ্ঞান ও 

্রষ্টাচারের বিধ্ুদ্ধে কয়েকটি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য উপস্থিত করিয়া, 

এ ধুগের স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ যাহাতে পবিত্র হয়, আমি তাহার সহায়তা 

করিতে ইচ্ছা করি। 



পরিশিষ্ট (খ) 
হস্যম ও ইল্ড্িস্র পল্লাসতরণতা * 

যৌন ব্যপারটি বড় অদ্ভুত, কারণ যদ্দিও ইহার সহিত আমরা কলেই 
মুখ্য এবং গৌণরূপে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং আজ হউক কাল 
হউক সকল লোকেরই জীবনের এক সময় ইহা চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে, 

তথাপি আমরা পরম্পরের মধ্য বিশেষতঃ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ইহার 

আলোচনা করি না, যেন সমগ্র মানবসমাজ এ বিষয়ে নীরবতার ষড়যন্ত্র 
করিয়াছে । মানবজীবনের এই অত্যন্ত কৌতুকাবহ বিষয়টিকে অন্য 

সকল রহম্ত অপেক্ষা আমরা গোপন করিয়া রাখিয়াছি। কোনো 

ধন্ম বিষয়েও এতটা! গোপনভাব অথব! সনম রক্ষিত হয় না। প্রেমের 

বাহিরের দিকগুলি লইয়া বাঁগাড়াম্বর কর! হইয়৷ থাকে বটে, কিন্ত 
আমার মনে হয়, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যেও যৌনব্যাপারের সখ ও 
ভয়ভাবনাগুলি লইয়া সচরাচর বলাবলি হয় না। শেকার 1 (91979) 
সম্প্রদায় এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে মুখে বলিয়া যত না ইহাকে 
বাড়াইয়া তোলে, সমস্ত মানবসমাজ এ বিষয়ে নীরব থাকিয়া ইহাকে 
তাহার চেয়ে বেশী বাড়াইয়৷ তুলিয়াছে। অবশ্ত কিছু বলার মত না 
থাকিলে এ বিষয়ে অথব! কোনো! বিষয়েই কেবল কথা কহিয়া কোনো! 

লাভ নাই। কিন্তু এই বিষয়ে প্রকৃত আলোচনার অভাব দেখিয়া 
বলা যায় যে এদিকে মানুষের শিক্ষা সবেমাত্র আরভ হইয়াছে । 

ছন্তী ডেভিড ধরোর পরন্ধ রহ হইতে (ঢুওজ 21566) রগ 
10810 21065 0) 

1 ইংলগড ও আমেরিকার ধর্মন্ত্রদীয় বিশেষ । বৈষ্ঞবদের মত নর্তন ইহাদের উপাসনার 

অঙ্গ । 
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মানবসমাঁজ যদি শুদ্ধ হইত, তবে বিবাহ বাঁপারটির আলোচন! 
লজ্জা করিয়া! (সন্রম হেতু নয়) এ এড়াইবার চেষ্টা থাকিত নাঁ, 
চোখঠারা অথবা ইঙ্গিত মাত্র করা হইত না। ইহার স্বাভাবিক ও 
হজ আলোচন! হইত। যদি এড়াইবার দরকার হইত, তবে সমশ্রেণীর 
অপরাপর রহস্যগুলির ন্যায় ইহাকেও সহজ ভাবে এড়ান হইত। যদি 
লজ্জার জন্য এই বিষয়ে মুখের কথাও না বল! যায় তবে মানুষ এ কাঙ্জ 

কি করিয়া করে? কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, উপরে উপরে যে 

পরিমাণ পবিত্রতা অথবা অপবিত্রতা৷ দেখা যায় ভিতরে ছুইই তাহার 

চেয়ে বেশী আছে । 

সাধারণত লোকে বিবাহের সহিত খানিকটা ইন্জ্রিয়লালসা যুক্ত করিয়া 
ভাবে; কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র প্রত্যেক প্রেমিকই বিবাহের পরিপূর্ণ 
শুদ্ধভায় বিশ্বাস করে। 

যে বিবাহ পবিক্র-প্রেমের ফল সে বিবাহের মধ্যে ইন্দ্রিয়লালসার 

গ্থান নাই। পবিত্রতা অন্তাত্মক, নাস্ত্যাত্বক নয়। বিশেষভাবে ইহা 

বিবাহিতেরই ধর্ম। পবিত্র দীম্পত্যজীবনে উচ্চতর আননসকল 
কামবাসনা এবং নিয়শ্রেণীর স্থখের স্থান অধিকার করিবে। যাহারা 

মহৎ ভাব লইয়া মিলিত হয়, তাহার! নী5 কাঁজ কিরূপে করিতে পারে? 
অপর যে কোনে! কর্দের চেয়ে প্রেমজ কর্ম সুন্দর হইবে ইহাই স্বাভাবিক, 
কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে পরস্পরের শ্রদ্ধা, যাহা উভয়কেই সর্বক্ষণ 
পবিত্রতর এবং উচ্চতর জীবনযাপনে উৎসাহিত করিতেছে । পরস্পরের 

সহযোগে স্বামী-স্ত্রী যে কাজ করিবে, তাহা নির্দোষ ও পবিত্র হওয়া! 

চাই, কারণ পবিত্রতার চেয়ে বড় আর কিছুই নাই। এ ব্যাপারে 

আমাদের যাহাকে লইয়। কারবার তাহাকে তো (অর্থাৎ স্বামীর পক্ষে 

শ্রীকে, এবং স্ত্রীর পক্ষে শ্বামীকে ) আমর! নিজেদের অপেক্ষা অধিক 



৭8. দুর্নীতির পথে 

শ্রদ্ধ। করি। অতএব কাধ্য করিবার সময় আমরা ভাবিব, আমরা 

ঈশ্বরের সম্মুখে রহিয়াছি। প্রেমিকের মনে প্রেমাম্পদের চেয়ে কে 
বেশী সশ্রম উদ্রেক করিতে পারে ? 

শরীরের উত্তাপ বাড়াইবার জন্য কুকুর বিড়াল এবং অলস প্রকৃতির 

লোকে থে ভাব লইয়া আগুণ পোহায়, যদি সেই ভাব লইয়া স্েহের 

আকাঙ্ষা কর তবে তুমি নিপ্লগামী হইতেছ এবং ক্রমশঃ গভীরতর 

আলম্যের কৃপে নিমগ্ন হইবে । সেই আগুণের উত্তাপের অপেক্ষা 

তুষারারৃত পৃথিবী হইতে বিচ্ছুরিত হ্র্যালোকের উত্তাপ শ্রেয়। 
ত্ব্গীয় প্রেমের অমৃত পানে মান্য শিথিলাম্গ হয় না, বরং তাহাতে 

মানুষের শক্তিস্ধার হয়। দেহুকে যদি চাঙ্গা করিতে চাও তবে, 

ব্যায়াম কর, আগুণের মালমা কোলে করিয়া বমি থাকিও নু নু 

আত্মনির্ভরশীল হইয়া নহৎ কর্ম দ্বারা চিন্তকে সতেজ রাখ, অপরের 
সহাভূতির অপেক্ষা কর! মহতের পথ ন নয়। দৈহিক জীবনের সহিত 
প্রত্যেকের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সাদগ্রস্ত থাকা চাই। 

যেমন কঠিন শহ্যায় শোয়া উচিত, তেমনি যদি নির্ভর করিতে হয় তবে 

কঠিনবক্ষ বন্ধুর উপর নিরর করিবে। ঠাণ্ডা জল ভিন্ন কিছু পান 
করিবে না। যাহা শুনিবে তাহা যেন বিশুদ্ধ প্রাণদায়ী সত্য কথা হয়। 

মধুর এবং অতিরঞ্জিত বাক্য শুনিবে না। শীতল নির্ঝর বারির ন্যায় 
সত্যে অবগাহন করিবে, বন্ধুদের সহাম্ভৃতি দ্বারা উষ্ণ করা জলে নয়। 

প্রেমের সহিত কি কোনে! ভাবে উচ্ছৃঙ্খল ভোগের সদ্ন্ধ থাকিতে 

পারে? স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে ভোগ না করিয়া প্রেমসাধন। করিবে । 
প্রেম হইতে কাম বহু দূরে। একটি ভাল, অপরটি মন্দ। প্রেমিকষুগল 
যখন তাহাদের চরিত্রের উচ্চতর ভাবের দ্রিক দিয়া পরম্পরকে আকর্ষণ, 
৪ শি গা ঘ 

করে, তখন জাগে প্রেম। কিন্তু চরিত্রের নিকৃষ্ট ভাবের দিক দিয়া 
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আকর্ষণের ভয়ও আছে, সেরূপ হইলেই সেখানে কামের উৎপত্তি হয়। 

ইহা ইচ্ছাকৃত এমন কি জ্ঞাতসারে নাও হইতে থারে।- কিন্তু নিবিড় 

প্রেমালিঙ্গনের সময় পরস্পরকে দূষিত করার ভয় থাঁকে, কারণ মানুষ 

যখন আলিঙ্গন করে তখন নিজের সম্পূর্ণ দেহ মন দিয়াই করে। 

আমাদের প্রেমাম্পদের চিন্তা যেন কখনও অপবিত্র চিন্তার,সহিত 

যুক্ত না হয়। যদি আমাদের অজ্ঞাতসারেও অপবিত্রতা আসে, তবেই 

পতন হইল। 

প্রেম ঘখন প্রেম-বিলাসে পরিণত হয় তখনই ভয়। শীতের 

প্রভাতের মত আমাদের প্রেমের মধ্যে একটা বীর্ধ্য একট! কাঠিন্য থাকা 

চাই। সকল ধর্শেই পবিত্রতার একটা আদর্শ আছে, কিন্তু হায় মানুষ 

তাহা লাভ করিতে পারিতেছে না । আমরা ভালবাপিয়াও পরম্পরকে 

উন্নত না করিতে পারি; যে ভালবানা আমাদের মধ্যে উন্নতির 

আকাজ্ষ জাগ্রত করে না, যাহা পায় তাহাতেই হন্ধষ্ট থাকে, সে 

ভালবাসা আমাদের অধোগতিরই কারণ। সতত দৃষ্টি রাখা চাই, যেন 

আমাদের সকলের চেয়ে মধুরতম এবং পবিভ্রতম স্সেহবদ্ধনের উপর 

কোনো দাগ না পড়ে। আমাদের ভালবাসা যেন এরপ হয় ঘেঃ 

তথ্প্রণোদ্দিত কোনো কাজের জন্য আমাদের পরে অন্তা্প 

করিতে না হয়। 

ফুলসুকলের, কি. অপরূপ বর্ণ ও. গচ্দের..রৈচিআ)! তাহারা 

তুরুসকলের বিবাহ্ দেয়ু। মানুষের জীবনে যখন বসন্ত আসে, তখন 

আমরা রূপকের ভাষায় বলি তাহার বিবাহের ফুল ফুটিলঃ কিন্ত এই 

রূপকের সার্থকতা থাকে না যদি এই বিবাহ লাললাবজ্জিত এবং পবিজ্র 

না হয়। ইন্দ্িয়ভোগের সহিত যুক্ত হইয়া ভাষার কত গভীর 

রূপকোপযোগী শবেরই না অর্থহানি ঘটিয়াছে! | 



০4 চর 

এ. হুর্নীতির পথে 

কুমারীকে পুষ্পকলির সহিত তুলনা করা যায়। অপবিত্র বিবাহের 
বারা সে মলিন হইয় যায়, পাপড়িগুলি খপিয়া যায়। ফুল যার প্রিয়, 

কুমারী ও পবিত্রতাও তার প্রির । ফুলের বাগান এবং বেশ্যালয়ে যে 
তফাৎ প্রেম ও কামে সেই তফাৎ | 

ঘু. 91810 নামক উত্ভিদতত্ববিদ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, প্প্রাণী 

জগতে গ্ররূৃতি জননেন্দ্রিয়গুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লুক্কায়িত রাখিবার 

গ্রয়াস করিয়াছে যেন সেগুলি লঙ্জার বিষয়; কিন্তু উদ্ভিদ জগতে 

তাহারা পরিদৃশ্ঠমান এবং যখন তরুসকলের বিবাহ হয় তখন পৃথিবীতে 
কি আনন্দধার1 বহিয়া যায়! পৃথিবী বর্ণে উজ্জল এবং গন্ধে আমোদিত 

হইয়া উঠে, মধুমক্ষিকা, কীট পতঙ্গ ফুলের মধু ভাগার হইতে মধু এবং 

 শুষ্করেণু হইতে মোন আহরণ করে। লিনিয়াস (5700088) ফুলের 
ঘরটিকে বলিয়াছেন বাসরঘর এবং পাপড়ির ভিতর দিকের আবরণটিকে 

'লিয়াছেন পরদ1। এই ভাবে তিনি ফুলের প্রত্যেক অংশের বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

কে জানে হয়ত ফুল জগতেও অনেক ছুষ্টাত্সা আছে, যাহাদের স্পর্শে 

প্লুলের জ্যোতি জ্লান হইয়া যায়, যাহার! ফুলের গন্ধ অপহরণ করে এবং 

 ব্তাহাদের বিবাহকে পঙ্কে লিপ্ত করে! তাই বুঝি সকল ফুল সমান 
'আনন্ন দেয় নী! নীচু জমিতে বর্ধাকালে এক রকম ফুল ফোটে যাহার 
গন্ধ পৃতিগদ্ধের মত। 

যৌন মিলন অপূর্ব ুন্বরব্ূপে আমি কল্পনা করি। এত স্থন্দর ঘ্বে 

ভাহা ম্মরণে থাকে না। ঠিক যেমনটি তৈষনটি কিছুতেই ভাবিয়া মনে 
খান! যায় না। লোকে বলে জগতে দৈবীশক্তির প্রকাশ আজকাল 

আর হয় না। কিন্ত যতদিন জগতে প্রেম আছে, ততদিন সে কথা 

গ্বলা চলে না। 



'যম ও ইন্ড্রিয় পরায়ণতা। পণ 

প্রকৃত বিবাহ এবং সত্যদর্শনে কোনো ভেদ নাই । সত্য উপলব্ধির 
মধ্যে যে স্বগীম অনির্বচনীয় পাগলপারা আনন্দ আছে, তাহা 
প্রেমালিঙ্গনের আনন্দেরই অনুরূপ । 

অমর মানবজাতি এইরূপ মিলনেরই ফল। জননীর গর্ভ অনন্ত 

ভাবনার ভাণ্ডার । 

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করে, পশুর নায় মানঘের বংশও স্থজনন বিদ্যার 

সাহাঁয্যে উন্নত করা যাইতে পারে কিনা । আমি বলি আমাদের প্রেধ 

পরিশ্তুদ্ধ হউক, তাহা হইলেই সব হইবে। শুদ্ধ প্রেম জগতের সমস্ত 
অমঙ্গল দূর করিয়া দিবে। 

| উন্নতি যদি উদ্দেশ না হয়, তবে জনন অন্তায়। কেবা সংখযাবৃ্ধি 
প্রকৃতির বাঞ্ছিত নয়। পশুরা কেবণ মংখ্য। বৃদ্ধি করিঘ্না থাকে, কিন্ত 
মহত্প্রাণ নরনারীদের আশা-ম্মাকাজ্ষা যেমন নিজেদের ছাড়াইয়া৷ চলে। 

তেমনি তাহাদের সন্তানও তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা উন্নত হইবে। 

মানষের পরিচয় তাহাদের. সন্তানের. ভিতরু পওয়া! যায়। 














